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1. Γενικέρ Πληποθοπίερ για ηη Υώπα 

1.1.   Έκηαζη - Κλίμα 

Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο Ν. Κνξέαο είλαη 98.445 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα Ζ ρψξα είλαη 

αξθεηά νξεηλή θαη δηαζέηεη κηθξά απνζέκαηα νξπθηψλ, φπσο αλζξαθίηε, νπξάλην, 

βνιθξάκην, ζίδεξν, αζβεζηφιηζν, κνιπβδαίλην, θανιηλίηε, κφιπβδν θαη γξαθίηε. 

εκαληηθφ είλαη ην δπλακηθφ ηεο ρψξαο ζε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα. Ζ Καιιηεξγήζηκε 

γε αληηζηνηρεί ζην 16,58% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο ρψξαο. 

Σν θιίκα ηεο Ν. Κνξέαο είλαη εχθξαην. Ζ άλνημε αξρίδεη ζηα ηέιε Μαξηίνπ θαη 

ηειεηψλεη ηνλ Μάην. Σν θαινθαίξη (Ηνχληνο - αξρέο επηεκβξίνπ) είλαη δεζηφ 

(ζεξκνθξαζία κέρξη 35 βαζκνχο) θαη πγξφ (80% πγξαζία) κε πνιιέο βξνρνπηψζεηο 

(κνπζψλεο). Σν θζηλφπσξν (επηέκβξηνο - Ννέκβξηνο) έρεη επράξηζην θαη ήπην θαηξφ. 

Ο ρεηκψλαο (Γεθέκβξηνο - κέζα Μαξηίνπ) είλαη ςπρξφο θαη μεξφο κε πνιιέο 

δηαθπκάλζεηο ζηε ζεξκνθξαζία. Οη εηήζηα βξνρφπησζε θπκαίλεηαη απφ 1000 mm έσο 

1800 mm, ην 50 έσο 60% ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Απφ ηνπο 

28 ηπθψλεο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά κέζν φξν ζηνλ Βνξεηνδπηηθφ Δηξεληθφ Χθεαλφ 

δχν ή ηξείο επεξεάδνπλ ηελ θνξεαηηθή ρεξζφλεζν.  

1.2.   Γημογπαθικά ηοισεία 

Ο πιεζπζκφο ηεο Ν. Κνξέαο ην 2012 ήηαλ πεξίπνπ 49,5 εθαη. θάηνηθνη. Ζ 

πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο παγθνζκίσο θαη αλέξρεηαη ζε 496 

θαηνίθνπο αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν. Πιένλ ηνπ 80% ηνπ πιεζπζκνχ θαηνηθεί ζε 

αζηηθέο πεξηνρέο. Σν πξνζδφθηκν δσήο απμάλεηαη ζπλερψο θαη ην 2012 ήηαλ 79,3 

ρξφληα, ην νπνίν αλαιχεηαη ζε 76,12 ρξφληα γηα ηνπο άλδξεο θαη ζε 82,7 ρξφληα γηα ηηο 

γπλαίθεο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα εθδειψζεθε ξαγδαία επηδείλσζε ηεο γελλεηηθφηεηαο, ε νπνία ήδε 

είλαη ε ρακειφηεξε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. Όκσο, πξφζθαηα παξνπζηάζηεθε 

κηθξή βειηίσζε. Ζ γελλεηηθφηεηα ην 2010 ήηαλ 1,23 παηδηά αλά γπλαίθα, αιιά ην 2012 

απμήζεθε ζε 1,3 παηδηά αλά γπλαίθα. Σν 15,7% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη λεψηεξν ησλ 15 

εηψλ, ελψ ην 10,7% είλαη κεγαιχηεξν ησλ 65 εηψλ. Παξαηεξείηαη ζπλερήο άλνδνο ηνπ 

πξνζδφθηκνπ δσήο, ε νπνία νθείιεηαη ζηε βειηίσζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη 

ζηελ ζηξνθή ηνπ πιεζπζκνχ ζε πην πγηεηλφ ηξφπν δσήο.  

1.3.   Πολίηεςμα - Γιοίκηζη 

ηε Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο ηζρχεη ην πξνεδξηθφ ζχζηεκα δηαθπβεξλήζεσο. 

Δπηθεθαιήο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο είλαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, ν νπνίνο 

εθιέγεηαη αλά πεληαεηία θαη δηνξίδεη ηνλ Πξσζππνπξγφ (κε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Βνπιήο), ηνπο Τπνπξγνχο (νη νπνίνη δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη βνπιεπηέο) θαη ηνπο 

επηθεθαιείο ησλ ινηπψλ αξρψλ ή νξγαληζκψλ αζθήζεσο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. Ο 

Πξφεδξνο είλαη επίζεο επηθεθαιήο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο. Απφ ην 

Φεβξνπάξην 2013 πξφεδξνο ηεο ρψξαο είλαη ε θα. Park Geun Hye. 

Τπάξρνπλ 17 ππνπξγεία ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

 Ministry of Strategy and Finance 

- National Tax Service  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Strategy_and_Finance_(South_Korea)
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Tax_Service_(South_Korea)&action=edit&redlink=1
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- Korea Customs Service  

- Public Procurement Service  

- Statistics Korea  

 Ministry of Science, ICT and Future Planning 

- Includes Korea Post (the postal service in the Republic of Korea). 

 Ministry of Education  

 Ministry of Foreign Affairs  

 Ministry of Unification  

 Ministry of Justice  

- Prosecution Service  

 Ministry of National Defense  

- Military Manpower Administration  

- Defense Acquisition Program Administration  

 Ministry of Security and Public Administration  

- Korean National Police Agency 

- National Emergency Management Agency 

 Ministry of Culture, Sports and Tourism  

- Cultural Heritage Administration  

 Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs  

- Rural Development Administration  

- Korea Forest Service  

 Ministry of Trade, Industry and Energy  

- Small and Medium Business Administration  

- Korean Intellectual Property Office  

 Ministry of Health and Welfare  

 Ministry of Environment  

- Korea Meteorological Administration  

 Ministry of Employment and Labor  

 Ministry of Gender Equality and Family  

 Ministry of Land, Infrastructure and Transport  

- Multifunctional Administrative City Construction Agency  

 Ministry of Maritime Affairs and Fisheries  

- Korea Coast Guard  

 

Δπίζεο ππάξρνπλ νη παξαθάησ αλεμάξηεηεο αξρέο: 

 Board of Audit and Inspection  

 National Intelligence Service  

 Korea Communications Commission  

 National Security Council  

 National Unification Advisory Council  

 National Economic Advisory Council 

 Presidential Advisory Council on Science and Technology 

 Ministry of Government Legislation
31

 

 Ministry of Patriots and Veterans Affairs  

 Ministry of Food and Drug Safety  

 Fair Trade Commission  

 Financial Services Commission  

 Anti-Corruption and Civil Rights Commission 

 Nuclear Safety and Security Commission  

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Korea_Customs_Service_(South_Korea)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Public_Procurement_Service_(South_Korea)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Statistical_Office_(South_Korea)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Education
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Foreign_Affairs_and_Trade_(South_Korea)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Unification
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Justice_(Republic_of_Korea)
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Supreme_Public_Prosecutor%27s_Office_(South_Korea)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_National_Defense_(South_Korea)
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Military_Manpower_Administration&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Defense_Acquisition_Program_Administration&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Public_Administration_and_Security_(South_Korea)
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Police_Agency_(South_Korea)
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Emergency_Management_Agency&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Culture,_Sports_and_Tourism_(South_Korea)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Heritage_Administration
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_for_Food,_Agriculture,_Forestry_and_Fisheries_(South_Korea)
https://en.wikipedia.org/wiki/Rural_Development_Administration
https://en.wikipedia.org/wiki/Korea_Forest_Service
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Trade,_Industry_and_Energy
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Small_and_Medium_Business_Administration&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_Intellectual_Property_Office
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Health_and_Welfare_(South_Korea)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Environment_(South_Korea)
https://en.wikipedia.org/wiki/Korea_Meteorological_Administration
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Labor_(South_Korea)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Gender_Equality_and_Family
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Land,_Transport_and_Maritime_Affairs_(South_Korea)
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Multifunctional_Administrative_City_Construction_Agency&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Maritime_Affairs_and_Fisheries
https://en.wikipedia.org/wiki/Korea_Coast_Guard
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Board_of_Audit_and_Inspection&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Intelligence_Service_(South_Korea)
https://en.wikipedia.org/wiki/Korea_Communications_Commission
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Security_Council_(South_Korea)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Unification_Advisory_Council&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Economic_Advisory_Council&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Presidential_Advisory_Council_on_Science_and_Technology&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministry_of_Government_Legislation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Patriots_and_Veterans_Affairs
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Food_and_Drug_Safety
https://en.wikipedia.org/wiki/Fair_Trade_Commission_(South_Korea)
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Services_Commission_(South_Korea)
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Corruption_and_Civil_Rights_Commission_(South_Korea)
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuclear_Safety_and_Security_Commission&action=edit&redlink=1
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 National Human Rights Commission of Korea  

Ζ Βνπιή απνηειείηαη απφ 299 βνπιεπηέο, εθιεγνκέλνπο αλά ηεηξαεηία. Απφ απηνχο, 

243 εθιέγνληαη κε ηελ ιατθή ςήθν, ελψ νη ππφινηπνη 56 θαηαλέκνληαη αλαινγηθά ζηα 

θφκκαηα ζχκθσλα κε κία δεχηεξε κπζηηθή ςεθνθνξία. 

Ζ δηθαζηηθή εμνπζία αζθείηαη απφ ηα δηθαζηήξηα, ε αλεμαξηεζία ησλ νπνίσλ είλαη 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε. 

Γηνηθεηηθά ε Ν. Κνξέα πεξηιακβάλεη 9 επαξρίεο, νη νπνίεο είλαη νη εμήο: Gyeonggi, 

Gangwon, South Chungcheong, North Chungcheong, South Jeolla, North Jeolla, South 

Gyeongsang, North Gyeongsang θαη Jeju. Σα ζεκαληηθφηεξα αζηηθά θέληξα είλαη ε 

πξσηεχνπζα ενχι πνπ αξηζκεί πεξίπνπ 10,4 εθαη. θαηνίθνπο, ην Busan (3,6 εθαη.), ην 

Inchon (2,7 εθαη.), ην Daegu (2,5 εθ), ην Daejeon (1,5 εθαη.), ε Gwangju (1,4 εθαη.), 

θαη ην Ulsan (1,1 εθαη.). 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή γχξσ ηεο ενχι έρνπλ ζπγθεληξσζεί πεξί ηα 20 εθαη. θάηνηθνη, 

κε απνηέιεζκα λα απνηειεί έλα ηα πιένλ ππθλνθαηνηθεκέλα αζηηθά θέληξα κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. To 2007 απνθαζίζζεθε ε δεκηνπξγία ελφο δηνηθεηηθνχ θέληξνπ, 

εθηφο ενχι, ζηελ πεξηνρή Chungcheongnam-do, ζην νπνίν κεηαθέξνληαη ζηαδηαθά ηα 

θνξεαηηθά ππνπξγεία θαη νη αλεμάξηεηεο αξρέο.  

1.4.   Ιζηοπική Αναδπομή 

Σν πξψην Κνξεάηηθν θξάηνο αλαπηχρζεθε πξν Υξηζηνχ θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ 

Daejong θαη νλνκάζζεθε Jeoson πνπ ζεκαίλεη “Γε ηεο πξσηλήο γαιήλεο”. Σν 2
ν
 αηψλα 

κ. Υ. νξηζκέλεο θνξεάηηθεο θπιέο ελψζεθαλ θαη ζρεκάηηζαλ ην θξάηνο ηνπ Koguryo 

ζην Β.Α. κέξνο ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Κνξέαο. Γχν άιια θξάηε (Paekche θαη Silla) 

ηδξχζεθαλ ζηα λφηηα ην 200κ.ρ. Δπηθξαηήζαζα ζξεζθεία ζηα ηξία πξναλαθεξφκελα 

θξάηε ήηαλ ν Βνπδηζκφο. Σν βαζίιεην ηεο Silla θαηέθηεζε αξγφηεξα ηα βαζίιεηα ηνπ 

Koguryo θαη Paekche (600 κ.Υ.) θαη απέθηεζε πιήξε έιεγρν ηεο ρεξζνλήζνπ. Σελ 

επνρή απηή δηαδφζεθε ν Κνκθνπθηαληζκφο, πνπ αθφκε θαη ζήκεξα, επεξεάδεη ηε 

ζθέςε, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε λννηξνπία ησλ Κνξεαηψλ. 

Σν 800 κ.Υ. ην Βαζίιεην ηεο Silla άξρηζε λα απνζπληίζεηαη, αιιά μαλαελψζεθε ην 932 

ππφ ηνλ ζηξαηεγφ Wang Kon, κε ηε λέα νλνκαζία Koryo. Σν 1259 κ.Υ. κνγγνιηθέο 

θπιέο θαηέιαβαλ ην Koryo, ην νπνίν απειεπζεξψζεθε 1368 κ.Υ. Σν 1392 κ.Υ. Ο 

ζηξαηεγφο Yi Seonggye αλαθεξχρζεθε βαζηιηάο θαη κεηνλφκαζε ηε ρψξα ζε Choson, 

νλνκαζία πνπ δηαηήξεζε κέρξη ην 1940. 

Οη Ηάπσλεο θαηέιαβαλ ηε ρψξα ην 1590, αιιά ζχληνκα απσζήζεθαλ. Σν 1600, 

απαγνξεχζεθε γηα δχν αηψλεο ε είζνδνο μέλσλ ζηε ρψξα. Σν 1876 νη Ηάπσλεο επέβαιαλ 

ην άλνηγκα ησλ ιηκαληψλ ηεο ρψξαο.   

Σν 1910 ε Ηαπσλία θαηέιαβε ηελ Κνξέα θαη ηε δηαηήξεζε ππφ ηελ θαηνρή ηεο κέρξη ην 

1945, νπφηε ην βφξεην ηκήκα ηεο θνξεάηηθεο ρεξζνλήζνπ θαηειήθζε απφ ηνπο Ρψζνπο 

θαη ην λφηην απφ ηνπο Ακεξηθαλνχο. Αθνινχζσο αλαηέζεθε ε ελνπνίεζε ηεο ρψξαο ζηα 

Ζλσκέλα Έζλε (1947).  

Σν 1948, ππφ ηελ επίβιεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ δηεμήρζεζαλ εθινγέο ζην λφην θαη 

αλαδείρζεθε Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ν Syngman Rhee, ελψ ζην βνξά 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Human_Rights_Commission_of_Korea
http://en.wikipedia.org/wiki/Chungcheongnam-do
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δεκηνπξγήζεθε ε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1950 ζηξαηεχκαηα 

ηεο Βφξεηαο Κνξέαο εηζέβαιαλ ζηε Νφηηα Κνξέα θαη απηφ ππήξμε ε απαξρή ηνπ 

θνξεάηηθνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ (1950-1953). Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη ππνγξαθεί 

ζπλζήθε εηξήλεο θαη πθίζηαηαη θαζεζηψο αλαθσρήο. 

    1.5.   Γλώζζα – Θπηζκεία 

Ζ Κνξεάηηθε γιψζζα αλήθεη ζηελ νπξαιναιηατθή γισζζηθή νηθνγέλεηα θαη ζπγγελεχεη 

κε ηα Ηαπσληθά θαη ηα Μνγγνιηθά, ελψ έρεη ζεκαληηθή θηλεδηθή επηξξνή. Σν θνξεαηηθφ 

αιθάβεην (Hangeul) ρξνλνινγείηαη απφ ην 15
ν
 αηψλα. Ζ αγγιηθή γιψζζα δηδάζθεηαη 

σο δεχηεξε γιψζζα ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ Κηλεδηθή θαη 

Ηαπσληθή παξαδίδνληαη επξέσο ζηα δεπηεξνβάζκηαο εθπαηδεχζεσο ηδξχκαηα. 

Σν ήκηζπ ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ζξεζθεπηηθά ελεξγφ. Δμ’ απηψλ ην ¼ είλαη βνπδηζηέο, ην 

¼ πξνηεζηάληεο, ην 8% θαζνιηθνί, ην 0,8% άιιεο ζξεζθείεο θαη νη ππφινηπνη είλαη 

ρσξίο ζξεζθεία. Οη Κνξεάηεο αλεμαξηήησο ζξεζθείαο είλαη βαζχηαηα επεξεαζκέλνη 

απφ ηηο αξρέο ηνπ θνκθνπθηαληζκνχ ελψ εμαθνινπζεί λα επηβηψλεη ε παλάξραηα 

ιαηξεία ησλ πλεπκάησλ (ακαληζκφο). 

1.6.   Πεπιβάλλον 

Ζ Κνξέα εθαξκφδεη έλα πξνεγκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη 

αλαθχθισζεο. Μεηά ην 2003 ν ζπλνιηθφο φγθνο ησλ απνξξηκκάησλ κεηψλεηαη ζπλερψο. 

ήκεξα πάλσ απφ ην 60% ησλ απνξξηκκάησλ αλαθπθιψλεηαη. 

Ζ θνξεαηηθή θπβέξλεζε έρεη πηνζεηήζεη κηα πνιηηηθή πξάζηλεο αλάπηπμεο, κέζσ ηεο 

νπνίαο επηδηψθεη φρη κφλν ηελ κείσζε ηεο κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. 

Άκεζε πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ε αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηεο 

ππξεληθήο ελέξγεηαο, ε νπνία γηα ζηελ Κνξέα ζεσξείηαη σο πξάζηλε κνξθή ελέξγεηαο. 

Ζ Κνξέα ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ ειάρηζησλ ρσξψλ πνπ δηαζέηνπλ δηθή ηνπο 

ηερλνινγία ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ θαη ήδε πξαγκαηνπνηεί εμαγσγέο. 

H Ν. Κνξέα έρεη ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία ηνπ Kyoto, αιιά ηαπηφρξνλα έρεη έλα πνιχ 

πςειφ πνζνζηφ εθπνκπήο ξχπσλ, ην νπνίν δελ δηθαηνινγείηαη απφ ην επίπεδν ηεο 

αλάπηπμήο ηεο. 

1.7.   Δκπαίδεςζη και Σεσνολογική Έπεςνα 

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Κνξέαο, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε 

ζρεδφλ θαζνιηθή ζπκκεηνρή ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ζπνπδψλ θαη ηε 

ζηελή δηαζχλδεζή ηνπ κε ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο 

ηεο πξνφδνπ. ηελ αλψηεξε θαη αλψηαηε εθπαίδεπζε ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 400 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ζηα νπνία θνηηά έλα πνζνζηφ άλσ ηνπ 70% ησλ λέσλ. 

Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ε δεκηνπξγία κηαο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο θαη ε 

εμεηδίθεπζε ζε ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηεο 

εκβέιεηαο ησλ θνξεαηηθψλ επελδχζεσλ ζηελ έξεπλα είλαη ε χπαξμε κεγαιφπλνσλ 

θνξεαηηθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ εμεξεχλεζεο ηνπ δηαζηήκαηνο (ζε ζπλεξγαζία 

κε ηε Ρσζία), απνθσδηθνπνίεζεο ηνπ DNA, θισλνπνίεζεο, θιπ. 
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Σν 2011 ε ζπλνιηθή δαπάλε ηεο Κνξέαο ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε απμήζεθε θαηά 13,8% 

θαη έθηαζε ηα $ 44 δηο, θαηαιακβάλνληαο ηελ 6
ε
 ζέζε παγθνζκίσο, ελψ σο πνζνζηφ επί 

ηνπ ΑΔΠ ππνινγίδεηαη ζε 4,03% θαη είλαη ζηε δεχηεξε ζέζε κεηά ην Ηζξαήι. 

Σν ίδην έηνο, ην ζχλνιν ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε έθηαζε ηα 

375.176 άηνκα, απμεκέλν θαηά 8,5% ζε εηήζηα βάζε. Δμ απηψλ, νη εξγαδφκελνη σο 

εξεπλεηέο απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ήηαλ 288.901 άηνκα, κε απνηέιεζκα ε Κνξέα 

λα θαηαιακβάλεη θαη πάιη ηελ 6
ε
 ζέζε παγθνζκίσο. Οη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο 

εξεπλεηέο αληηζηνηρνχλ ζην 1,2% ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αλσηέξσ δαπάλεο δηαηίζεηαη γηα ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα 

θαη δηελεξγείηαη ζηε πιεηνςεθία ηεο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Μεγάιε ζεκαζία δίδεηαη 

ζε ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο ε Κνξέα ζεσξείηαη πιένλ βηνκεραληθά θαη ηερλνινγηθά 

πξνεγκέλε, φπσο λαππεγηθή βηνκεραλία, ραιπβνπξγία, βηνηερλνινγία, ειεθηξνληθά, 

ηειεπηθνηλσλίεο, πιεξνθνξηθή, εκηαγσγνί, ξνκπνηηθή, ππξεληθή ελέξγεηα, ηαηξηθφο 

εμνπιηζκφο, φξγαλα αθξηβείαο, θιπ.  

Πξφζθαηα, φκσο, άξρηζε λα γίλεηαη θαηαλνεηή ε ζρεηηθή πζηέξεζε ζηελ έξεπλα ζηηο 

βαζηθέο επηζηήκεο. Χο απνηέιεζκα, παξαηεξείηαη κηα ζαθήο αλαπξνζαξκνγή 

πξνηεξαηνηήησλ, γηα κηα πην ηζνξξνπεκέλε θαηαλνκή ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ. 

1.8.   Γικαιώμαηα Πνεςμαηικήρ Ιδιοκηηζίαρ 

ηελ Κνξέα ππάξρεη λνκνζεζία πξνζηαζίαο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, αιιά ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο εθαξκφδνληαη ηδηάδνπζεο πξαθηηθέο πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα. 

Έλα ζεκείν πνπ πξέπεη λα πξνζέρνπλ νη μέλεο επηρεηξήζεηο είλαη λα κελ παξαρσξνχλ 

ηε δηαρείξηζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο ζηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο, γηαηί ζε 

πεξίπησζε άξζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ζα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα.  

Οη μέλεο επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα θαηνρπξψζνπλ εκπνξηθά ζήκαηα ή επξεζηηερλίεο 

πξέπεη λα ηα θαηαρσξήζνπλ ζην Korea Intellectual Property Office (KIPO), ε 

ηζηνζειίδα ηνπ νπνίνπ είλαη: http://www.kipo.go.kr/en/ . Ζ ζπλεξγαζία κε δηθεγνξηθφ 

γξαθείν πνπ έρεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζηελ Κνξέα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο. Γηα ηα ζπγγξαθηθά δηθαηψκαηα ηζρχεη αληίζηνηρε δηαδηθαζία 

θαηαρψξεζεο ζην Ministry of Culture, Sports and Tourism (MCST), ε ηζηνζειίδα ηνπ 

νπνίνπ είλαη: http://www.mcst.go.kr/english/index.jsp .  

1.9.  Υπήζιμερ Πληποθοπίερ 

Ο δηεζλήο ηειεθσληθφο θσδηθφο ηεο ρψξαο είλαη +82, ζηνλ νπνίν γηα θιήζε απφ ην 

εμσηεξηθφ πξέπεη λα πξνζηεζεί ν θσδηθφο πφιεο (ρσξίο ην 0). Οη ζεκαληηθφηεξνη 

θσδηθνί πφιεσλ είλαη νη εμήο: ενχι 2, Busan 51, Taegu 53, Taejon 42, Inchon 32 

θαη Kwangju 62. 

Οη επίζεκεο αξγίεο είλαη νη εμήο: πξσηνρξνληά 1/1, πξσηνρξνληά ηνπ ζειεληαθνχ έηνπο 

(ηξηήκεξν) θηλεηή ενξηή, εκέξα ηεο εμέγεξζεο γηα ηελ αλεμαξηεζία 1/3, εκέξα ηεο 

δελδξνθχηεπζεο 5/4, πξσηνκαγηά 1/5, εκέξα ησλ παηδηψλ 5/5, ηα γελέζιηα ηνπ Βνχδα ε 

8
ε
 εκέξα ηνπ 4

νπ
 κήλα ηνπ ζειεληαθνχ εκεξνινγίνπ, εκέξα ησλ πεζφλησλ 6/6, εκέξα 

ηνπ πληάγκαηνο 17/7, εκέξα αλεμαξηεζίαο 15/8, Chuseok (εκέξα κλήκεο γηα ηνπο 

λεθξνχο) ε 15
ε
 εκέξα ηνπ 8

νπ
 κήλα ηνπ ζειεληαθνχ εκεξνινγίνπ, εκέξα ηδξχζεσο ηνπ 

έζλνπο 3/10 (ενξηάδεηαη ε εκεξνκελία ηδξχζεσο ηνπ θνξεαηηθνχ έζλνπο απφ ηνλ 

Dangun ην 2.333 π.ρ.), Υξηζηνχγελλα 25/12. 

http://www.kipo.go.kr/en/
http://www.mcst.go.kr/english/index.jsp
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 Σν βαζηθφ σξάξην εξγαζίαο είλαη απφ 9 π.κ. – 6 κ.κ. Σα πνιπθαηαζηήκαηα αλνίγνπλ 

10:30 π.κ. θαη θιείλνπλ 7:30 κ.κ. θαηά ηελ δηάξθεηα νιφθιεξεο ηεο εβδνκάδαο. Σα 

κηθξφηεξα θαηαζηήκαηα εξγάδνληαη ζπλήζσο απφ 9 π.κ., έσο 9 κ.κ. φιε ηελ εβδνκάδα. 

Οη ηξάπεδεο αξρίδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο απφ 9:30 π.κ. θαη ηειεηψλνπλ 4:30 κ.κ. 

(Γεπηέξα - Παξαζθεπή).  

Σν σξάξην ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ είλαη απφ 9 π.κ-6 κκ, Γεπηέξα κέρξη Παξαζθεπή 

γηα ηνπο κήλεο Μάξηην-Οθηψβξην θαη 9π.κ-5κ.κ. ηηο ίδηεο εκέξεο, γηα ην δηάζηεκα 

Ννεκβξίνπ - Φεβξνπαξίνπ. 

2. Η Κοπεαηική Οικονομία 

2.1.   Γενικά σαπακηηπιζηικά ηηρ κοπεαηικήρ οικονομίαρ 

Ζ Νφηηα Κνξέα, ελψ ην 1960 είρε κηα θαζαξά γεσξγηθή νηθνλνκία, ζήκεξα απνηειεί 

κηα απφ ηηο πην αληαγσληζηηθέο βηνκεραληθέο ρψξεο παγθνζκίσο θαη είλαη πξσηνπφξνο 

ζε πνιινχο ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο, φπσο νη εκηαγσγνί, ειεθηξνληθά, 

ηειεπηθνηλσλίεο, ηερλνινγίεο δηαδηθηχνπ, απηνθηλεηνβηνκεραλία, ραιπβνπξγία, 

πεηξνρεκηθά, ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο, ηξαίλα πςειήο ηαρχηεηαο, ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο αεξνδξνκίσλ, πνιεκηθή βηνκεραλία, θιπ. 

Ζ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο Κνξέαο επηθεληξψλεηαη ζηε δεκηνπξγία κηαο 

νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο. Γηα ην ιφγν απηφ γίλνληαη πνιχ κεγάιεο επελδχζεηο ζηελ 

παηδεία θαη ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε.  

Σν 2011 ε ζπλνιηθή δαπάλε ηεο Κνξέαο ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε απμήζεθε θαηά 13,8% 

θαη έθηαζε ηα $ 44 δηο, θαηαιακβάλνληαο ηελ 6
ε
 ζέζε παγθνζκίσο, ελψ σο πνζνζηφ επί 

ηνπ ΑΔΠ ππνινγίδεηαη ζε 4,03% θαη είλαη ζηε δεχηεξε ζέζε κεηά ην Ηζξαήι. 

ήκεξα ε θνξεαηηθή νηθνλνκία, κεηά απφ κηα εληππσζηαθή πνξεία αλάπηπμεο, 

αληηκεησπίδεη λέεο πξνθιήζεηο θαη θηλδχλνπο πνπ επηβάιινπλ αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

αθνινπζνχκελνπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ ζηηο λέεο ζπλζήθεο.  

Ζ θηλεηήξηα δχλακε ηεο θνξεαηηθήο νηθνλνκίαο είλαη νη ειεγρφκελνη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο νηθνγέλεηεο κεγάινη φκηινη επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη γλσζηνί σο chaebols. 

Οη φκηινη απηνί ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα ζην θνξεαηηθφ νηθνλνκηθφ ζαχκα, αιιά δέρνληαη 

εληνλφηαηε θξηηηθή, θαζψο έρνπλ κνλνπσιήζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε εηο βάξνο ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη έρνπλ ζπρλά απνηειέζεη πεγή ζθαλδάισλ θαη 

δηαθζνξάο.   

Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πνιχ ρακειφηεξε παξαγσγηθφηεηα θαη θεξδνθνξία 

ζε ζρέζε κε ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, φκσο ε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ νηθνλνκία είλαη 

πνιχ κεγάιε, δεδνκέλνπ φηη απαζρνινχλ ην 85% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

Ζ κέρξη ηψξα αθνινπζνχκελε νηθνλνκηθή πνιηηηθή, κε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηηο 

εμαγσγέο, σθέιεζε θπξίσο ηνπο κεγάινπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, θαζψο κεγάιεο 

θνηλσληθέο νκάδεο απνθιείζζεθαλ απφ ηα νθέιε ηεο νηθνλνκηθήο ηζρπξνπνίεζεο ηεο 

ρψξαο. Όκσο, ηειεπηαία απμήζεθαλ νη θσλέο πνπ θαινχλ γηα απζηεξφηεξν έιεγρν ησλ 

κεγάισλ νκίισλ, ελίζρπζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη άκβιπλζε ησλ 

αληζνηήησλ ζηελ θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ. 

Πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα είλαη ε αλάγθε λα κεησζεί ε εμάξηεζε απφ ηηο εμαγσγέο, κε ηελ 

ελίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο, παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ζηνλ θιάδν ησλ ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ ηνπξηζκνχ.  
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Σν ρξένο ησλ λνηθνθπξηψλ ζην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2012 έθηαζε ηα $ 908 δηο θαη 

αληηζηνηρεί πιένλ ζην 80% ηνπ ΑΔΠ. Ζ ππεξρξέσζε ησλ λνηθνθπξηψλ ζπληζηά 

ζνβαξφηαην θίλδπλν γηα ηελ θνξεαηηθή νηθνλνκία, αιιά ζεσξείηαη φηη ην πξφβιεκα 

είλαη ειέγμηκν, ελψ ε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη πνιχ 

ηζρπξή.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε θνξεαηηθή νηθνλνκία εμαξηάηαη ππεξβνιηθά απφ ηελ Κίλα, ε 

νπνία είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο εκπνξηθφο ηεο εηαίξνο. Δηδηθά, κεηά ηελ πξφζθαηε 

επηβξάδπλζε ηεο θηλεδηθήο αλάπηπμεο, έγηλε πξνθαλέο φηη απηφ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. 

Μεηά απφ δεθαεηίεο έληνλεο αλάπηπμεο, ε Κνξέα είλαη αληηκέησπε κε ηελ πξννπηηθή 

λα εηζέιζεη ζε κηα επνρή κε ρακεινχο αλαπηπμηαθνχο ξπζκνχο, αλάινγνπο κε απηνχο 

ησλ δπηηθψλ ρσξψλ. Δπίζεο, εθθξάδνληαη αλεζπρίεο φηη ελδερνκέλσο ε Κνξέα λα έρεη 

ηελ ηχρε ηεο Ηαπσλίαο, ε νπνία κεηξά ήδε δπν ρακέλεο δεθαεηίεο, δεδνκέλνπ κάιηζηα 

φηη νη δπν ρψξεο έρνπλ παξφκνην θνηλσληθννηθνλνκηθφ κνληέιν αλάπηπμεο. 

Μαθξνρξφληα, πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην πξφβιεκα ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο, ην νπνίν ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ κεγάιε άλνδν ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο, νδεγεί ζε ηαρχηαηε γήξαλζε 

ηνπ πιεζπζκνχ. Αλ ζπλερηζηνχλ νη ππάξρνπζεο δεκνγξαθηθέο ηάζεηο, ε ζεκεξηλή 

έληνλε αλάπηπμε ηεο ρψξαο δελ ζα είλαη δηαηεξήζηκε καθξνρξνλίσο. 

2.2.   Οικονομικέρ Δξελίξειρ 

Ζ Κνξέα, κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο πεξηφδνπ 1997-98, πνπ ηελ νδήγεζε ζε 

πξνζθπγή ζην ΓΝΣ, πξνέβε ζε ξηδηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ αχμεζαλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο.  

ήκεξα, ε θνξεαηηθή νηθνλνκία είλαη πνιχ πγηέζηεξε θαη κε πςειή αληαγσληζηηθφηεηα. 

Γηα απηφ αληηκεηψπηζε κε επηηπρία ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 2008-2009.  

Σν 2012 παξνπζηάζζεθε ζνβαξή επηδείλσζε ησλ δεηθηψλ ηεο θνξεαηηθήο νηθνλνκίαο 

θαη ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ έπεζε ζην 2%, ζε ζχγθξηζε κε 3,7% ην 2011 θαη 6,3% 

ηo 2010. Ζ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκίαο νθείιεηαη ζην αξλεηηθφ δηεζλέο νηθνλνκηθφ 

θιίκα, ιφγσ ηεο θξίζεο ρξένπο ζηελ Δπξψπε θαη ηεο ζηαζηκφηεηαο ζηηο νηθνλνκίεο ησλ 

ΖΠΑ θαη ηεο Κίλαο. Δπηπιένλ, ε θαηαλάισζε είλαη ππνηνληθή, ιφγσ ηεο ππεξρξέσζεο 

ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ηεο κεγάιεο αληζνθαηαλνκήο ηνπ πινχηνπ. 

Σν 2011 είραλ παξνπζηάζζεθαλ πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο θαη ε κεηαβνιή ηνπ Γείθηε 

Σηκψλ Καηαλαισηή (ΓΣΚ) έθηαζε ην 4%. Όκσο, ιφγσ ηεο επηβξάδπλζεο ηεο 

νηθνλνκίαο, ην 2012 ν πιεζσξηζκφο ππνρψξεζε ζε 2,2%. Ζ αλεξγία παξνπζίαζε κηθξή 

πηψζε θαη δηακνξθψζεθε ζε 3,2%, ζε ζχγθξηζε κε 3,4% ην 2011.  

Σν 2012 νη εμαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 1.3%, ελψ νη εηζαγσγέο παξνπζίαζαλ πηψζε 

θαηά 0,9%. Σν εκπνξηθφ πιεφλαζκα δηακνξθψζεθε ζε $ 28,3δηο.  

Σν πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ην 2012 ήηαλ ζεκαληηθά 

απμεκέλν θαη έθηαζε ηα $ 43,1 δηο. Να ζεκεησζεί φηη ην 2012, γηα πξψηε θνξά, ην 

ηζνδχγην ππεξεζηψλ κεηαηξάπεθε ζε ζεηηθφ, κε πιεφλαζκα $ 2,7 δηο. ηελ εμέιημε απηή 

ζπλέβαιιε θαη ε κεγάιε αχμεζε ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ, θαζψο γηα πξψηε 

θνξά νη αθίμεηο ηνπξηζηψλ μεπέξαζαλ ηα 10 εθαη.      

Ζ Κνξέα επηδηψθεη πάληα λα έρεη πνιχ πςειά ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα, ιφγσ ηεο 

ηξαπκαηηθήο ηεο εκπεηξίαο απφ ηελ αζηαηηθή θξίζε ηεο πεξηφδνπ 1997-1998, φηαλ είρε 
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ππνρξεσζεί λα πξνζθχγεη ζην ΓΝΣ. Σν 2012 ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο ρψξαο 

ήηαλ $ 327 δηο θαη ήηαλ ηα έθηα κεγαιχηεξα παγθνζκίσο.  

Δλφςεη ηνπ 2013, ε θνξεαηηθή νηθνλνκία εκθαλίδεηαη ζαθψο απνδπλακσκέλε θαη 

αληηκέησπε κε θηλδχλνπο, φπσο ε αξλεηηθή δηεζλήο ζπγθπξία, ε ππνηνληθή εζσηεξηθή 

δήηεζε θαη ε ππεξρξέσζε ησλ λνηθνθπξηψλ. Πάλησο, εθηηκάηαη φηη ε νηθνλνκία ζα 

αλαθάκςεη ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2013.     

εκαληηθνί αζηάζκεηνη παξάγνληεο είλαη νη ζρέζεηο κε ηε Βφξεηα Κνξέα, νη δηεζλείο 

νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ε ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηνο, εηδηθά 

έλαληη ηνπ ηαπσληθνχ. 

  2009 2010 2011 2012 

ΑΔΠ ζε δηο δνιάξηα 834.1 1014.4 1116.3 1129.3 

  Δηήζηα Μεηαβνιή %   

Αχμεζε ΑΔΠ 0,3 6,3 3,7 2 

Καηαλάισζε 1,2 4,1 2,3 2,2 

Ηδησηηθή Καηαλάισζε 0,0 4,4 2,4 1,7 

Γεκφζηα Καηαλάισζε 5,6 2,9 2,1 3,9 

Αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο 

παγίνπ θεθαιαίνπ 
-1 5,8 -1,0 1,7 

  Πνζνζηφ % 

Αλεξγία 3,6 3,7 3,4 3,2  

Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή 2,8 3,0 4,0 2,2  

Ηζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ ζε εθαη. $   

Ηζνδχγην Σξερνπζψλ 

πλαιιαγψλ 

32.790,5 29.393,5 26.068,2 43.138,5 

Δμαγσγέο  363.534 466.384 555.214 547.870  

Δηζαγσγέο  323.085 525.212 524.413 519.584  

Δκπνξηθφ Ηζνδχγην 40.449 58.828 30.801  28.285 

Ηζνδχγην Τπεξεζηψλ -6,64 -8,63 -5,85 2,68  

Σαμηδησηηθφ Ηζνδχγην -5,22 -8,2 -7,41  -5,87 

Μέζε Ηζνηηκία Won/USD 1276,35 1156,00 1107,99 1126,76  

πλαιιαγκαηηθά Απνζέκαηα 269.994 291.570 306.402 326.968 

Γεκνγξαθηθνί Γείθηεο 

Πιεζπζκφο 49,5 εθαη. θάηνηθνη 

Έθηαζε 98.445 ηεηξ.ρηι. 

Ππθλφηεηα Πιεζπζκνχ 503 θάηνηθνη / ηεηξ. ρηι. 

 Πξνζδφθηκν δσήο 79,3 έηε 

Γελλήζεηο παηδηψλ 1,3 αλά γπλαίθα 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Κνξέαο 

2.3.   Δθνικοί Λογαπιαζμοί 

Σν 2012 ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (GDP) ζε ηξέρνπζεο ηηκέο αλήιζε ζε 1.129,3 

δηο, απμεκέλν θαηά 2%. 

Σν θαηά θεθαιή Αθαζάξηζην Δζληθφ Δηζφδεκα (GNI) ζε ηξέρνπζεο ηηκέο ην 2007 

ππεξέβε γηα πξψηε θνξά ηα 20.000 δνιάξηα θαη έθηαζε ηα 21.695 δνιάξηα. Όκσο, ην 

2008 θαη ην 2009 ιφγσ ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεσο θαη ηεο κεγάιεο 

ππνηίκεζεο ηνπ λνκίζκαηνο ηεο ρψξαο, ην θαηά θεθαιή GNI κεηψζεθε ζε $ 19.161 θαη 
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$ 17.041 αληηζηνίρσο. Όκσο, απφ ην 2010 παξαηεξείηαη ηαρχηαηε άλνδνο ηνπ θαηά 

θεθαιή Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Δηζνδήκαηνο, ράξε ζηελ άλνδν ηνπ ΑΔΠ θαη ηελ 

αλαηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο, κε απνηέιεζκα λα θηάζεη ηα ην 2012 ηα $ 22.708.  

Σν 2012 ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε απμήζεθε θαηά 2,2%, ζε ζχγθξηζε κε αχμεζε 2.3% 

θαη 4,1% ην 2011 θαη 2010, αληηζηνίρσο. Ζ δεκφζηα θαηαλάισζε απμήζεθε θαηά 3,9% 

ην 2012 θαη 2,1% ην 2011. 

Σν 2012 ην πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ θαηαλάισζε ήηαλ 53%, γηα ηε δεκφζηα 

θαηαλάισζε 16% θαη γηα ηηο επελδχζεηο 27%. Αληίζηνηρα, νη εμαγσγέο αληηζηνηρνχζαλ 

ζην 57% ηνπ ΑΔΠ θαη νη εηζαγσγέο ζην 53%. 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαίλνληαη νη κεηαβνιέο θαη ε ζχλζεζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ 

Δζληθνχ Πξντφληνο θαη Δηζνδήκαηνο. 
ε δηο θνξεαηηθά Won 

Γηάξζξσζε ηεο Γαπάλεο επί ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο  

 (ζε ηξέρνπζεο ηηκέο) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Ηδησηηθή Καηαλάισζε 561,628 575,970 616,983 654,858 680,757 

Γεκφζηα Καηαλάισζε 156,944 170,325 178,396 190,486 201,476 

Αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο 

παγίνπ θεθαιαίνπ 
300,794 309,714 331,734 339,417 339,895 

Μείνλ Μεηαβνιή 

Απνζεκάησλ 
19,575 -29,856 14,696 24,923 10,722 

Δμαγσγέο Αγαζψλ θαη 

Τπεξεζηψλ 
544,111 529,645 613,368 692,122 718,967 

Μείνλ Δηζαγσγέο Αγαζψλ 

θαη Τπεξεζηψλ 
556,198 490,188 583,157 667,182 679,786 

ηαηηζηηθέο Γηαθνξέο -401 -573 1,255 775 429 

Αθαζάξηζην Δζληθφ 

Πξντφλ (ΑΔΠ) 
1,026,452 1,065,037 1,173,275 1,235,161 1,272,460 

Καζαξή εηζξνή 

εηζνδήκαηνο απφ ηνλ 

ππφινηπν θφζκν 

7,664 4,746 1,478 3,245 7,087 

Αθαζάξηζην Δζληθφ 

Δηζφδεκα 
1,034,115 1,069,783 1,174,753 1,238,405 1,279,546 

Δζληθφ Γηαζέζηκν 

Δηζφδεκα 
898,071 927,063 1,020,302 1,071,880 1,112,167 

Πεγή: Korea Statistical Information Service 
 
       ε δηο θνξεαηηθά Won 

Αθαζάξηζην Δζληθό Πξντόλ αλά νηθνλνκηθή Γξαζηεξηόηεηα ην έηνο 2012 

 
ε ηξέρνπζεο 

ηηκέο ε ηηκέο 2005 
Πνζνζηό % 

ηνπ ΑΔΠ 

 Σξέρνπζεο Σηκέο 
ηαζεξέο ηηκέο 

2005 
Πνζνζηό % 

ηνπ ΑΔΠ 

Γεσξγία, Γαζνπνλία, Αιηεία 30,247.80 27,686.90 2.7% 

Οξπρεία, Μεηαιιεία 2,317.90 1,680.10 0.2% 

Μεηαπνίεζε 355,835.50 315,205.00 30.2% 

Ηιεθηξηζκόο, Τγξαέξην, Ύδξεπζε 23,514.80 23,218.60 2.2% 

Καηαζθεπέο 66,862.10 56,557.80 5.4% 
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Υνλδξεκπόξην, Ληαλεκπόξην 125,667.30 104,259.20 10.0% 

Μεηαθνξέο - Απνζήθεπζε 41,883.90 44,890.00 4.3% 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο, 
Αζθάιεηεο 76,163.60 72,689.10 7.0% 

Δθκεηάιεπζε Αθηλήησλ 80,923.90 67,985.40 6.5% 

Πιεξνθνξηθή, Σειεπηθνηλσλίεο 44,909.50 48,097.30 4.6% 

Δπηρεηξεκαηηθέο Τπεξεζίεο 61,957.10 46,150.00 4.4% 

Γεκόζηα Γηνίθεζε, Άκπλα 73,955.40 58,509.70 5.6% 

Δθπαίδεπζε 69,536.30 52,825.50 5.1% 

Τγεία θαη Κνηλσληθέο Γξαζηεξηόηεηεο 53,874.50 43,514.60 4.2% 

Αζιεηηζκόο, Σέρλε, Αλαςπρή 15,880.30 13,308.20 1.3% 

Λνηπέο Τπεξεζίεο 22,440.70 18,512.20 1.8% 
Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία ζε 
βαζηθέο ηηκέο 1,145,971.00 994,081.50 95.2% 
Φόξνη επί ησλ πξντόλησλ κείνλ 
επηδνηήζεηο 126,488.60 110,157.10 10.5% 

Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ (ΑΔΠ) 1,272,459.40 1,104,214.70 105.7% 
Καζαξό Ιζνδύγην Δηζνδήκαηνο κε ην 
Δμσηεξηθό 7,086.90 5,538.20 0.5% 

Αθαζάξηζην Δζληθό Δηζόδεκα 1,279,546.50 1,044,712.30 100.0% 
Πεγή: Korea Statistical Information Service 
 

Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ αλά Πεξηνρή ην έηνο 2011 

  ε ηξέρνπζεο ηηκέο ε ηηκέο 2005 Πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

πλνιηθφ ΑΔΠ 1,241,582,125 1,105,864,941 100.00% 

Seoul  282,944,907 247,003,197 22.34% 

Busan 62,128,534 55,896,926 5.05% 

Daegu 37,453,215 33,124,736 3.00% 

Incheon 59,165,752 53,159,961 4.81% 

Gwangju 26,192,179 23,072,617 2.09% 

Daejeon 27,799,515 23,500,613 2.13% 

Ulsan  68,397,930 49,503,112 4.48% 

Gyeonggi 243,835,789 241,536,997 21.84% 

Gangwon 30,218,166 27,345,739 2.47% 

Chungcheongbuk-do 38,757,799 34,887,760 3.15% 

Chungcheongnam-do 84,881,675 79,456,262 7.18% 

Jeollabuk-do 37,985,343 31,351,329 2.84% 

Jeollanam-do 62,321,608 51,719,467 4.68% 

Gyeongbuk 81,321,967 69,494,378 6.28% 

Gyeongnam 86,919,333 75,284,674 6.81% 

Jeju 11,258,413 9,527,173 0.86% 

Πεγή: Korea Statistical Information Service 

2.4.   Γιάπθπωζη ηηρ Κοπεαηικήρ Οικονομίαρ  

Ζ ζπκκεηνρή ζην ΑΔΠ είλαη γηα ηε γεσξγία-αιηεία 2,7%, γηα ηε βηνκεραλία-νξπρεία-

ιαηνκεία 30,4%, γηα ηελ ελέξγεηα-χδξεπζε 2.2%, γηα ηηο θαηαζθεπέο 5,4% θαη γηα ηηο 

ππεξεζίεο 51,7%. 
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Ζ ζχλζεζε ηεο απαζρφιεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη 7,2% ζηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα, 17,4% ζην δεπηεξνγελή θαη 75,4% ζηνλ ηξηηνγελή. Οη απαζρνινχκελνη ζηνλ 

ηξηηνγελή ηνκέα ηα ηειεπηαία ρξφληα απμάλνληαη ζπλερψο. Ραγδαία αχμεζε 

παξαηεξείηαη θαη ζηα επίπεδα κηζζψλ. 

Οη ζεκαληηθφηεξνη θιάδνη ηεο θνξεαηηθήο νηθνλνκίαο είλαη ηα ειεθηξνληθά, νη 

εκηαγσγνί, ε ραιπβνπξγία, ε απηνθηλεηνβηνκεραλία, ηα λαππεγεία, θαη ε ρεκηθή 

βηνκεραλία, θαη νη θαηαζθεπέο.  

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηελ αλάπηπμε θιάδσλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ζηε 

δεκηνπξγία κηαο νηθνλνκίαο πνπ λα ζηεξίδεηαη ζηελ ηερλνινγία θαη ηε γλψζε. Σα 

θνξεαηηθά πξντφληα πιένλ έρνπλ απνθηήζεη πςειή αλαγλσξηζηκφηεηα παγθνζκίσο. 

Κνξπθαίν παξάδεηγκα ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ ηεο ρψξαο απνηειεί ε αλάιεςε απφ 

θνξεαηηθή θνηλνπξαμία, κε επηθεθαιήο ηελ Korea Electric Power Corporation 

(KEPCO), ηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεζζάξσλ αληηδξαζηήξσλ ζηα Ζλσκέλα 

Αξαβηθά Δκηξάηα. Πξφθεηηαη γηα ζπκθσλία χςνπο $ 40 δηο, ε νπνία επηηεχρζεθε παξά 

ηα απμεκέλα κέζα πνιηηηθήο πίεζεο πνπ δηέζεηαλ νη αληίπαινη ηεο θνξεαηηθήο 

θνηλνπξαμίαο απφ ηηο ΖΠΑ θαη ηε Γαιιία. Ζ Κνξέα ζεσξεί φηη ε ελ ιφγσ ζπκθσλία ζα 

απνηειέζεη ηελ απαξρή γηα ηηο εμαγσγέο θνξεαηηθήο ππξεληθήο ηερλνινγίαο θαη 

πξνεηνηκάδεηαη γηα πξνζθνξέο ζε αλάινγνπο δηαγσληζκνχο ζε ρψξεο φπσο ε Σνπξθία 

θαη ε Αλαηνιηθή Δπξψπε. 

Αλάινγε πξνζπάζεηα θαηαβάιιεηαη θαη γηα ηελ εμαγσγή ηξαίλσλ πςειήο ηαρχηεηαο, 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αεξνδξνκίσλ θαη άιισλ πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο πξντφλησλ. 

Ήδε νη θνξεαηηθέο επηρεηξήζεηο θηινδνμνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή ηξαίλσλ 

πςειήο ηαρχηεηαο ζηελ Καιηθφξληα, ηελ Κίλα, θιπ.   

Ζ Κνξέα απνηειεί ηελ 10ε ρψξα δηεζλψο ζε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ιφγσ ηεο 

αλάπηπμεο ελεξγνβφξσλ θιάδσλ, φπσο ηα πεηξνρεκηθά, ε βηνκεραλία ράιπβα, θιπ.. 

Ζ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Κνξέαο επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε εθκεηαιιεχζεσλ 

άληιεζεο πεηξειαίνπ ζην εμσηεξηθφ θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ππξεληθήο 

ελέξγεηαο, πγξαεξίνπ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ πεηξειαίνπ θάησ ηνπ 35%. 

Ζ πξάζηλε αλάπηπμε, ζηελ νπνία νη Κνξεάηεο εληάζζνπλ θαη ηελ ππξεληθή ελέξγεηα, 

απνηειεί πςειή πξνηεξαηφηεηα. Γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, δελ επηδηψθεηαη 

απιά ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο, αιιά θαη ε αλάπηπμε εγρψξηαο 

εμαγψγηκεο ηερλνινγίαο. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε αλάπηπμε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο, δεδνκέλνπ φηη ε Κνξέα 

ήδε απνηειεί ηνλ 6ν κεγαιχηεξν παξαγσγφ ππξεληθήο ελέξγεηαο, ελψ έρεη αλαπηχμεη 

δηθή ηεο ππξεληθή ηερλνινγία θαη ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ ειάρηζησλ ρσξψλ πνπ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ. Οη ππξεληθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο ρψξαο έρνπλ πξνεγκέλε ηερλνινγία, αιιά πξφζθαηα 

παξνπζηάζζεθε κηα ζεηξά ζθαλδάισλ, φπσο ε ρξήζε πιαζηψλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηηο 

πξνδηαγξαθέο θξίζηκσλ αληαιιαθηηθψλ αζθαιείαο. Δπίζεο, ππήξμαλ θάπνηεο 

δπζιεηηνπξγίεο ζε αληηδξαζηήξεο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, κηα ζεηξά αληηδξαζηήξσλ 

εηέζε πξνζσξηλά εθηφο ιεηηνπξγίαο, κε απνηέιεζκα δπζκελείο επηπηψζεηο ζην 
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ελεξγεηαθφ ηζνδχγην, αιιά θπξίσο ε δπζθήκηζε ηεο πνιχ ειπηδνθφξαο θνξεαηηθήο 

βηνκεραλίαο θαηαζθεπήο ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ.  

Ζ θνξεαηηθή νηθνλνκία είλαη έληνλα πξνζαλαηνιηζκέλε ζην εμσηεξηθφ εκπφξην, 

πξάγκα πνπ θάλεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ αλάπηπμε ηεο λαπηηιίαο, ησλ ιηκεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο ζπκβάιινπλ ηα 

κέγηζηα ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εμαγσγψλ θαη δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθή 

πξνζηηζέκελε αμία. 

ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο θνξεαηηθήο θπβέξλεζεο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, ν 

νπνίνο γλψξηζε ζεκαληηθή αχμεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν ηαμηδησηηθφ ηζνδχγην 

πάλησο εμαθνινπζεί λα είλαη έληνλα αξλεηηθφ, θαζψο ν αξηζκφο ησλ Κνξεαηψλ 

ηαμηδησηψλ ζην εμσηεξηθφ είλαη ζηαζεξά κεγαιχηεξνο ησλ εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ. 

Δπηπιένλ, ε θαηά θεθαιή δαπάλε ησλ Κξεάησλ ηνπξηζηψλ είλαη πςειφηεξε απφ ηελ 

αληίζηνηρε ησλ εηζεξρφκελσλ. Σν έιιεηκκα ηνπ ηαμηδησηηθνχ ηζνδπγίνπ ην 2012 ήηαλ 

$ 5,87 δηο, ζε ζχγθξηζε κε 7,41 ην πξνεγνχκελν έηνο. Ζ πηψζε ηνπ ειιείκκαηνο 

νθείιεηαη ζηελ πνιχ κεγάιε αχμεζε ησλ αθίμεσλ ηνπξηζηψλ, νη νπνίεο γηα πξψηε θνξά 

μεπέξαζαλ ηα 10 εθαη. 

3. Δπενδύζειρ 

3.1.   Κοπεαηικέρ Άμεζερ Δπενδύζειρ ζηο Δξωηεπικό 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Korea Import Export Bank, νη ζπλνιηθέο ζσξεπκέλεο 

άκεζεο επελδχζεηο ηεο Κνξέαο ζην εμσηεξηθφ ην 2012 έθηαζαλ ηα $ 220,5 δηο.  

Οη θνξεαηηθέο άκεζεο επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ καθξνρξφληα αθνινπζνχλ αλνδηθή 

πνξεία. Σν 2012 νη άκεζεο επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ ήηαλ $ 23,2 δηο, κεησκέλεο θαηά 

12,6%. 

ηνλ πίλαθα θαη ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε 

ησλ θνξεαηηθψλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζην εμσηεξηθφ γηα ηελ πεξίνδν 1980-2012. 

Έηνο Δηήζηεο Άκεζεο Δπελδχζεηο ε ρηι. $ Μεηαβνιή % 

πλνιηθέο Άκεζεο 

Δπελδχζεηο 
220,454,750 

 

1980 145,196  

1981 56,995 -60.7% 

1982 115,837 103.2% 

1983 168,913 45.8% 

1984 50,186 -70.3% 

1985 112,966 125.1% 

1986 316,105 179.8% 

1987 409,616 29.6% 

1988 231,374 -47.1% 

1989 571,358 163.8% 

1990 1,068,813 87.1% 

1991 1,319,257 23.4% 

1992 1,352,325 2.5% 

1993 1,450,339 7.2% 
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1994 2,368,776 63.2% 

1995 3,219,676 36.0% 

1996 4,536,184 40.8% 

1997 3,886,999 -15.4% 

1998 4,797,228 25.0% 

1999 3,389,136 -29.3% 

2000 5,259,444 55.0% 

2001 5,340,877 0.9% 

2002 4,003,926 -24.7% 

2003 4,746,364 18.1% 

2004 6,516,271 37.8% 

2005 7,228,863 10.9% 

2006 11,796,162 63.0% 

2007 22,301,797 89.4% 

2008 23,883,142 7.1% 

2009 20,381,579 -14.7% 

2010 24,366,221 19.3% 

2011 26,490,836 5.6% 

2012 23,163,980 -12.6% 

Πεγή: Korea Import Export Bank 

Κοπεαηικέρ Άμεζερ Επενδύζειρ ζηο Εξωηεπικό
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Πεγή: Korea Import Export Bank 

Σν 44,7% ησλ ζπλνιηθψλ θνξεαηηθψλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζην εμσηεξηθφ 

θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηηο αζηαηηθέο ρψξεο. Αθνινπζεί ε Βφξεηα Ακεξηθή κε 23,1% θαη ε 

Δπξψπε κε 17,2%.  

Ζ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ζπλνιηθψλ θνξεαηηθψλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζην 

εμσηεξηθφ κέρξη ην έηνο 2012 θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα θαη ην δηάγξακκα πνπ 

αθνινπζνχλ. 

Γεσγξαθηθή Πεξηνρή Πνζφ ζε ρηι. $ Πνζνζηφ % 
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χλνιν 220,454,750 100.0% 

Αζία 98,522,127 44.7% 

Μέζε Αλαηνιή 3,471,183 1.6% 

Βφξεηα Ακεξηθή 50,991,213 23.1% 

Κεληξηθή θαη Νφηηα Ακεξηθή 18,176,573 8.2% 

Δπξψπε 37,812,005 17.2% 

Αθξηθή 3,167,870 1.4% 

Χθεαλία 8,313,780 3.8% 

 

Πεγή: Korea Import Export Bank 

 

Γεωγπαθική Καηανομή Κοπεαηικών Άμεζων Επενδύζεων ζηο Εξωηεπικό

44.7%

1.6%
23.1%

8.2%

17.2%

1.4%

3.8%

Αζία

Μέζη Αναηολή

Βόπεια Αμεπική

Κενηπική και Νόηια Αμεπική

Δςπώπη

Αθπική

Ωκεανία

 
Πεγή: Korea Import Export Bank 

Ζ Κίλα θαη νη ΖΠΑ είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη απνδέθηεο θνξεαηηθψλ άκεζσλ 

επελδχζεσλ, κε ηελ Κίλα λα απνθηά πνιχ κεγάιε ζεκαζία ηα ηειεπηαία ρξφληα. ηελ 

Διιάδα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζπλνιηθά επελδχζεηο κφιηο $ 5,3 εθαη., νη νπνίεο 

αθνξνχλ θπξίσο ζε εκπνξηθά δίθηπα.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ζπλνιηθέο άκεζεο θνξεαηηθέο 

επελδχζεηο ζηηο θπξηφηεξεο ρψξεο. 

Υψξα 
πλνιηθέο Άκεζεο Δπελδχζεηο 

ζε ρηι. δνιάξηα 

 220,454,750 

Διιάδα 5,313 

Τεκέλε 1,294,493 

Μαδαγαζθάξε 1,333,016 

Κχπξνο 427,619 

Ννξβεγία 1,736,055 

Βεξκνχδεο 2,631,634 

Λνπμεκβνχξγν 549,797 

Βέιγην 1,007,993 
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Ηξιαλδία 1,686,591 

Ρνπκαλία 444,301 

Οκάλ 515,390 

Πεξνχ 894,026 

Ηζπαλία 818,051 

Σζερία 1,104,605 

Νεζηά Μάξζαι 738,942 

Ηηαιία 414,636 

Μηαλκάξ 1,540,025 

Παξζέλνη Νήζνη 694,977 

Σνπξθία 963,559 

ινβαθία 1,181,001 

Πνισλία 1,329,000 

Νεζηά Κέηκαλ 3,675,361 

Κάησ Υψξεο 8,115,579 

Γαιιία 1,319,341 

ανπδηθή Αξαβία 484,080 

Παλακάο 1,897,214 

Οπδκπεθηζηάλ 614,213 

Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα 720,669 

Μεμηθφ 1,639,198 

Καδαθζηάλ 2,118,202 

Βξαδηιία 4,945,305 

Σαηβάλ 428,699 

Ζλσκέλν Βαζίιεην 9,209,988 

Ρσζία 1,950,455 

Γεξκαλία 3,764,881 

ηγθαπνχξε 4,867,653 

Καλαδάο 7,211,610 

Απζηξαιία 6,424,776 

Ηλδία 2,750,092 

Μαιαηζία 3,993,430 

Κακπφηδε 1,903,802 

Σατιάλδε 1,858,853 

Φηιηππίλεο 2,690,421 

Υνλγθ-Κνλγθ 14,308,663 

Ηλδνλεζία 6,840,920 

Ηαπσλία 4,190,134 

Βηεηλάκ 8,562,615 

ΖΠΑ 43,779,602 

Κίλα 40,599,027 

Λνηπέο Υψξεο 8,278,942 
Πεγή: Korea Import Export Bank 

Οη θνξεαηηθέο άκεζεο επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ απνζθνπνχλ ζηε παξαγσγή 

βηνκεραληθψλ πξντφλησλ κε ρακειφηεξν θφζηνο, ζηελ εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ζε μέλεο 
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αγνξέο, ζηελ δεκηνπξγία εκπνξηθψλ δηθηχσλ, ζηελ εμαζθάιηζε πξψησλ πιψλ, ζηε 

δηεπθφιπλζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θνξεαηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ θαη 

ζηελ αμηνπνίεζε επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε.  

εκαληηθφ κέξνο ησλ θνξεαηηθψλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζε βηνκεραληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαηεπζχλεηαη ζε ρψξεο θζελνχ θφζηνπο φπσο ε Κίλα, νη Αζηαηηθέο 

Υψξεο θαη νη ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηνχληαη κεγάιεο 

επελδχζεηο ζηελ Κεληξηθή Αζία, ηε Μέζε Αλαηνιή, ηε Νφηηα-Κεληξηθή Ακεξηθή θαη 

ζε αθξηθαληθέο ρψξεο, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθάιηζε πξψησλ πιψλ. Σν 

βαζηθφ θίλεηξν γηα επελδχζεηο ζε αλαπηπγκέλεο ρψξεο είλαη ε εμαζθάιηζε πξφζβαζεο 

ζηελ αγνξά.  

Σν 37,4% ησλ ζπλνιηθψλ θνξεαηηθψλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζην εμσηεξηθφ αθνξά ζε 

βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αθνινπζνχλ ηα νξπρεία-ιαηνκεία κε 18% θαη ην 

εκπφξην κε 12,3%.  

Αλαιπηηθφηεξα ε θαηαλνκή ησλ ζπλνιηθψλ θνξεαηηθψλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζην 

εμσηεξηθφ αλά θιάδν θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα θαη ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζνχλ. 

Κιάδνο 

πλνιηθέο άκεζεο 

επελδχζεηο ζε ρηι. 

δνιάξηα Πνζνζηφ 

Total 220,454,750 100.00% 

Γεσξγία – Γαζνπνλία - Αιηεία 1,281,621 0.58% 

Οξπρεία – Λαηνκεία 39,800,332 18.05% 

Βηνκεραλία 82,541,740 37.44% 

Δλέξγεηα – Ύδξεπζε 2,857,353 1.30% 

Καηαζθεπέο 5,146,190 2.33% 

Υνλδξεκπφξην - Ληαλεκπφξην 27,091,074 12.29% 

Μεηαθνξέο 3,685,932 1.67% 

Τπεξεζίεο Γηακνλήο θαη Δζηίαζεο 3,014,688 1.37% 

Πιεξνθνξηθή θαη Σειεπηθνηλσλίεο 4,915,649 2.23% 

Σξάπεδεο - Αζθαιηζηηθέο 17,492,631 7.93% 

Αθίλεηα 13,420,881 6.09% 

Δπαγγέικαηα - Δπηζηήκε - Σερλνινγία 15,800,132 7.17% 

Λνηπά 3,406,528 1.55% 
Πεγή: Korea Import Export Bank 
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ςνολικέρ Άμεζερ Επενδύζειρ ανά κλάδο 

ζε σιλ. δολάπια

1%

18%

38%
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Αλιεία
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Δνέπγεια – Ύδπεςζη

Καηαζκεςέρ

Υονδπεμπόπιο -

Λιανεμπόπιο
Μεηαθοπέρ

Τπηπεζίερ Γιαμονήρ και

Δζηίαζηρ
Πληποθοπική και

Σηλεπικοινωνίερ
Σπάπεζερ - Αζθαλιζηικέρ

Ακίνηηα

Δπαγγέλμαηα - Δπιζηήμη

- Σεσνολογία
Λοιπά

 

3.2.   Ξένερ Άμεζερ Δπενδύζειρ ζηην Κοπέα 

Σν 2012 ζηελ Κνξέα πξαγκαηνπνηήζεθαλ μέλεο άκεζεο επελδχζεηο χςνπο $ 16,3 δηο, 

απμεκέλεο θαηά 18,9% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζηελ Κνξέα θαη ε θαηαλνκή ηνπο 

αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα θαη ην δηάγξακκα πνπ 

αθνινπζνχλ.  

  

Ξέλεο Άκεζεο Δπελδχζεηο Σνκέαο Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 

Αξηζκφο 

Πεξηπηψζεσλ   

Πνζφ ζε $ 

1000 
Βηνκεραλία Τπεξεζίεο Λνηπά 

1962-

1990 
5,337 7,873,832 4,635,596 2,985,376 252,860 

1991 510 1,395,996 477,587 912,301 6,108 

1992 445 894,506 516,020 376,761 1,725 

1993 458 1,044,274 390,630 590,170 63,474 

1994 646 1,316,505 490,747 789,151 36,607 

1995 874 1,947,619 1,062,177 819,893 65,549 

1996 967 3,202,580 1,672,957 1,221,329 308,294 

1997 1,055 6,970,916 2,507,599 4,361,774 101,543 

1998 1,401 8,852,566 5,829,882 2,591,012 431,672 

1999 2,105 15,541,547 8,356,202 6,782,673 402,672 

2000 4,140 15,216,711 6,847,878 8,110,301 258,532 

2001 3,341 11,291,994 2,911,122 7,235,561 1,145,311 

2002 2,408 9,102,512 2,336,434 5,132,086 1,633,992 

2003 2,564 6,468,193 1,697,135 4,132,068 638,990 
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2004 3,068 12,785,417 6,210,456 6,141,117 433,844 

2005 3,668 11,565,448 3,077,952 8,300,961 186,535 

2006 3,107 11,240,395 4,246,216 6,626,454 367,724 

2007 3,559 10,509,413 2,687,611 7,611,587 210,215 

2005 3,668 11,565,448 3,077,952 8,836,065 186535 

2006 3,668 11,565,448 3,077,952 8,300,961 186,535 

2007 3,559 10,509,413 2,687,611 7,611,587 210,215 

2008 3,744 11,710,519 3,007,196 8,386,642 316,681 

2009 3,131 11,483,988 3,724,864 7,594,358 164,766 

2010 3,107 13,070,195 6,657,228 6,302,281 110,686 

2011 2,706 13,669,531 5,652,530 7,270,318 746,683 

2012 2,865 16,257,708 6,097,387 9,573,241 587,081 

Πεγή:  Ministry of Trade, Industry and Energy 

Ξένερ Άμεζερ Επενδύζειρ

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

19
62

-1
99

0

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Έηορ

$
 1

0
0
0

  

Ζ θαηαλνκή ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζηελ Κνξέα, αλάινγα κε ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο 

θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Πνζά ζε ρηι δνιάξηα 

2012 

πλνιηθέο Ξέλεο Άκεζεο 

Δπελδχζεηο 

(1962-2012) 

Πεξηπηψζεηο 

πλνιηθέο 

Ξέλεο 

Άκεζεο 

Δπελδχζεηο 

No. of 

Cases 
Amount 

Γηεζλείο Οξγαληζκνί 
  117 271,799 

Ακεξηθή 431 4,407,298 12,130 63,579,107 

                      ΖΠΑ 317 3,674,193 9,864 49,828,989 

 Καλαδάο 38 393,769 721 5,547,921 

              
Λνηπέο 

Υψξεο 76 339,336 1,545 8,202,198 

Αζία 1,773 8,848,266 32,122 67,448,241 

  Ηαπσλία 564 4,541,610 12,282 32,804,736 

 ηγθαπνχξε 101 1,405,407 1,374 8,705,037 
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Υφλγθ 

Κνλγθ 97 1,669,800 1,461 6,370,337 

 Μαιαηζία 14 182,157 771 7,427,226 

 Κίλα 512 727,052 8,044 4,463,705 

 Σατβάλ 39 21,617 593 1,180,249 

 
Λνηπέο 

Υψξεο 446 300,622 7,597 6,496,950 

Δπξσπατθή Έλσζε 
328 2,688,659 7,023 67,384,373 

 Γεξκαλία 67 379,567 1,706 11,092,278 

 
Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 75 363,491 1,365 11,982,441 

 Γαιιία 37 221,701 900 6,424,152 

 Βέιγην 6 22,055 213 3,411,241 

 Οιιαλδία 61 634,621 1,332 21,679,222 

 Ηξιαλδία 16 267,801 254 2,920,082 

 
Λνηπέο 

Υψξεο 66 799,423 1,253 9,874,957 

Λνηπέο Υψξεο 333 313,485 3,854 4,832,435 

χλνιν 2,865 16,257,708 55,246 203,515,956 

Πεγή:  Ministry of Trade, Industry and Energy 

Οη άκεζεο επελδχζεηο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο ην 2012 θαη ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηνπο εκθαλίδνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα.  

Ξένερ άμεζερ επενδύζειρ ανά σώπα

23%

28%

17%

32%

ΗΠΑ Ιαπωνία Δςπωπαϊκή Ένωζη Λοιπέρ Υώπερ

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ν κεγαιχηεξνο επελδπηήο ζηελ Κνξέα, 

κε ζπλνιηθέο επελδχζεηο $ 67,4 δηο.  

4. Δξωηεπικό Δμπόπιο 
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To 2012 νη θνξεαηηθέο εμαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 1.3% θαη έθηαζαλ ηα $ 547,9 δηο 

δνιάξηα. Αληίζηνηρα, νη εηζαγσγέο ήηαλ ηα $ 519,6 δηο, κεησκέλεο θαηά 0.9%. Χο 

απνηέιεζκα ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα δηακνξθψζεθε ζε $ 28,3δηο.  

Σα κεγάιν εκπνξηθά πιεφλαζκα ηεο ρψξαο νθείινληαη ζηε ξαγδαία ηζρπξνπνίεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ θνξεαηηθψλ πξντφλησλ, ζε θιάδνπο φπσο ηα απηνθίλεηα, νη 

εκηαγσγνί, ηα ειεθηξνληθά, νη λαππεγήζεηο, θιπ. εκαληηθφ ξφιν έπαημε ε ζρεηηθά 

ρακειή ηζνηηκία ηνπ θνξεαηηθνχ λνκίζκαηνο, ηδηαίηεξα απέλαληη ζην ηαπσληθφ. Όκσο, 

κεηά ηε ζεκαληηθή ππνηίκεζε ηνπ ηαπσληθνχ γηέλ, ιφγσ ηεο ηζρπξά επεθηαηηθήο 

δεκνζηνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ λένπ Ηάπσλα πξσζππνπξγνχ 

(Abenomics), ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ησλ θνξεαηηθψλ πξντφλησλ έρεη αξρίζεη 

λα ππνρσξεί.  

Με εμαίξεζε ηελ ειαθξά ππνρψξεζε ηνπ 2012, ηφζν νη εμαγσγέο, φζν θαη νη εηζαγσγέο, 

ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ζαθέζηαηα αλνδηθή ηάζε θαη ε εμέιημή ηνπο θαίλεηαη απφ 

ηνλ πίλαθα θαη ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζνχλ. 

Δτος 

Δξαγωγές Δισαγωγές Ησοδύγιο 

1000 $ Μεταβολή % 1000 $ Μεταβολή % 1000 $ 

1990 65,015,731 4.2 69,843,678 13.6 -4,827,947 

1991 71,870,122 10.5 81,524,858 16.7 -9,654,736 

1992 76,631,515 6.6 81,775,257 0.3 -5,143,742 

1993 82,235,866 7.3 83,800,142 2.5 -1,564,276 

1994 96,013,237 16.8 102,348,175 22.1 -6,334,938 

1995 125,057,988 30.3 135,118,933 32 -10,060,944 

1996 129,715,137 3.7 150,339,100 11.3 -20,623,963 

1997 136,164,204 5 144,616,374 -3.8 -8,452,171 

1998 132,313,143 -2.8 93,281,754 -35.5 39,031,388 

1999 143,685,459 8.6 119,752,282 28.4 23,933,177 

2000 172,267,510 19.9 160,481,018 34 11,786,492 

2001 150,439,144 -12.7 141,097,821 -12.1 9,341,323 

2002 162,470,528 8 152,126,153 7.8 10,344,375 

2003 193,817,443 19.3 178,826,657 17.6 14,990,786 

2004 253,844,672 31 224,462,687 25.5 29,381,985 

2005 284,418,743 12 261,238,264 16.4 23,180,479 

2006 325,464,848 14.4 309,382,632 18.4 16,082,216 

2007 371,489,086 14.1 356,845,733 15.3 14,643,352 

2008 422,007,328 13.6 435,274,737 22 -13,267,409 

2009 363,533,561 -13.9 323,084,521 -25.8 40,449,040 

2010 466,383,762 28.3 425,212,160 31.6 41,171,601 

2011 555,213,656 19 524,413,090 23.3 30,800,566 

2012 547,869,792 -1.3 519,584,473 -0.9 28,285,319 

Πεγή: Korea International Trade Association 

          ε σιλ δολάπια ΗΠΑ 
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ΚΟΡΕΑΣΙΚΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
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Σν 2012 ε Κνξέα παξνπζίαζε κεγάια εκπνξηθά πιενλάζκαηα κε ηελ Κίλα, ην Υφλγθ-

Κφλγθ, ηηο ΖΠΑ, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηε ηγθαπνχξε, ηελ Σατβάλ, ηελ Ηλδία θαη ηε 

Βξαδηιία. Αληίζεηα, είρε κεγάια εκπνξηθά ειιείκκαηα κε ηελ Ηαπσλία θαη ηε Γεξκαλία, 

απφ ηηο νπνίεο πξνκεζεχεηαη θεθαιαηνπρηθά αγαζά, θαζψο θαη απφ ηε ανπδηθή 

Αξαβία, ηα ΖΑΔ, ην Καηάξ, ηελ Απζηξαιία θαη ηελ Ηλδνλεζία απφ ηηο νπνίεο 

πξνκεζεχεηαη πεηξέιαην θαη πξψηεο χιεο.  

Ο κεγαιχηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο είλαη ε Κίλα κε 20% ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ θαη 

αθνινπζνχλ ε Ηαπσλία κε 10%, νη ΖΠΑ κε 9,5% θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε κε 9%. 

ηνπο 5 ζεκαληηθφηεξνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο αληηζηνηρεί ην ήκηζπ πεξίπνπ ησλ 

εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ ηεο ρψξαο, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ απεηθφληζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ 2011 ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.   

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαίλνληαη νη εμαγσγέο θαη νη εηζαγσγέο ηεο Κνξέαο, ζε ζρέζε 

κε ηνπο κεγαιχηεξνπο εκπνξηθνχο ηεο εηαίξνπο: 

Δμαγσγέο αλά ρψξα 

 2010 2011 2012 

 Δκαη. $ Δκαη. $ Δκαη. $ Μεηαβ. % 

Total 466,384 555,214 547,869 -1.3 

Κίλα 116,838 134,185 134,322 0.1 

ΖΠΑ 49,816 56,208 58,524 4.1 

Ηαπσλία 28,176 39,680 38,796 -2.2 

Υνλγθ Κνλγθ 25,294 30,968 32,606 5.3 

ηγθαπνχξε 15,244 20,839 22,887 9.8 

Viet Nam 9,652 13,465 15,945 18.4 

Σατβάλ 14,830 18,206 14,814 -18.6 

Ηλδνλεζία 8,897 13,564 13,955 2.9 

Ηλδία 11,435 12,654 11,922 -5.8 

Ρσζία 7,760 10,305 11,097 7.7 

Βξαδηιία 7,753 11,821 10,286 -13.0 

Απζηξαιία 6,642 8,164 9,250 13.3 

ανπδηθή 

Αξαβία 

4,557 6,964 9,112 30.8 
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Μεμηθφ 8,846 9,729 9,042 -7.1 

Σατιάλδε 6,460 8,459 8,221 -2.8 

Φηιηππίλεο 5,838 7,339 8,210 11.9 

Μαιαηζία 6,115 6,275 7,723 23.1 

Γεξκαλία 10,702 9,501 7,509 -21.0 

ΖΑΔ 5,487 7,268 6,861 -5.6 
Πεγή: Korea International Trade Association 

Δηζαγσγέο αλά ρψξα 

 2010 2011 2012 

 Δκαη. $ Δκαη. $ Δκαη. $ Μεηαβολή % 

Total 425,212 524,413 519,584 -0.9 

Κίλα 71,574 86,432 80,785 -6.5 

Ηαπσλία 64,296 68,320 64,363 -5.8 

ΖΠΑ 40,403 44,569 43,341 -2.8 

ανπδηθή 

Αξαβία 

26,820 36,973 39,707 7.4 

Καηάξ 11,915 20,749 25,505 22.9 

Απζηξαιία 20,456 26,316 22,988 -12.6 

Κνπβέηη 10,850 16,960 18,297 7.9 

Γεξκαλία 14,305 16,963 17,645 4.0 

Ηλδνλεζία 13,986 17,216 15,676 -8.9 

ΖΑΔ 12,170 14,759 15,115 2.4 

Σατβάλ 13,647 14,694 14,012 -4.6 

Ρσζία 9,899 10,852 11,354 4.6 

Ηξάθ 4,428 9,138 10,227 11.9 

Μαιαηζία 9,531 10,468 9,796 -6.4 

ηγθαπνχξε 7,850 8,967 9,676 7.9 

Ηξάλ 6,940 11,358 8,544 -24.8 

Ηλδία 5,674 7,894 6,921 -12.3 

Μ. Βξεηαλία 3,818 3,818 6,367 66.8 

Βξαδηιία 4,712 6,343 6,085 -4.1 
Πεγή: Korea International Trade Association  

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ θαίλνληαη νη εμαγσγέο θαη νη εηζαγσγέο ηεο Κνξέαο 

πξνο θαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο νηθνλνκηθέο πεξηνρέο: 

Κοπεαηικέρ εξαγωγέρ από ηιρ ζημανηικόηεπερ οικονομικέρ πεπιοσέρ ή ενώζειρ. 

 2010 2011 2012 

2012  
Δκαη. $ Δκαη. $ Δκαη. $ Μεηαβολή 

% 

ύνολο 466,384 555,214 547,870 -1.3 

APEC 319,468 387,858 395,862 2.1 

ΑΝΑΠΣΤΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ 334,573 310,223 309,997 -0.1 

ASEM 234,751 282,995 282,808 -0.1 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΥΧΡΔ 131,792 232,882 229,873 -1.3 

ΟΟΑ 155,592 176,690 171,827 -2.8 

BRICs 143,785 168,965 167,628 -0.8 

ASEAN 53,195 71,801 79,145 10.2 

NAFTA 62,763 70,864 72,395 2.2 

ΔΔ 53,507 55,727 49,371 -11.4 

ΔΚ 52,919 55,086 48,827 -11.4 

ΟΠΔΚ 30,615 41,706 43,950 5.4 
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GCC 12,503 17,271 19,540 13.1 

CIS 11,054 14,629 15,761 7.7 

SAPTA 14,066 15,622 14,722 -5.8 
Πεγή: Korea International Trade Association 

Κοπεαηικέρ ειζαγωγέρ από ηιρ ζημανηικόηεπερ οικονομικέρ πεπιοσέρ 

 2010 2011 2012 

 

Δθαη. $ Δθαη. $ Δθαη. $ Μεηαβνιή 

% 

Total 425,212 524,413 519,584 23.3 

APEC 278,606 323,771 306,091 -5.5 

ΑΝΑΠΣΤΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ 251,308 298,246 298,319 - 

ASEM 216,464 252,063 242,816 -3.7 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΥΧΡΔ 173,863 225,132 220,041 -2.3 

ΟΟΑ 176,231 201,650 196,178 -2.7 

ΟΠΔΚ 88,264 128,469 135,706 5.6 

BRICs 91,860 111,521 105,145 -5.7 

GCC 66,441 95,460 104,732 9.7 

NAFTA 46,275 53,121 51,977 -2.2 

ASEAN 44,099 53,497 51,180 -4.3 

ΔΔ 38,721 47,424 50,374 6.2 

ΔΚ 38,364 46,912 49,529 5.6 

CER 21,632 27,790 24,327 -12.5 

CIS 11,209 12,134 12,557 3.5 
Πεγή: Korea International Trade Association 

Σα ζεκαληηθφηεξα εμαγφκελα θνξεαηηθά πξντφληα είλαη: πινία, θηλεηά ηειέθσλα, 

πεηξειαηνεηδή, απηνθίλεηα θαη αληαιιαθηηθά, ειεθηξνληθά νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα, 

νζφλεο LCD, ξαδηνηειενπηηθφο εμνπιηζκφο θαη είδε γξαθείνπ. 

ηον παπακάηω πίνακα θαίνονηαι οι εξαγωγέρ ηηρ Κοπέαρ ανά πποϊόν: 

ΣΣΓΔ ΠΡΟΪΟΝ (2012) 

2010 2011 2012 

1000  $ 1000  $ 1000 $ 

Μεηαβο

λή % 

 ύνολο 466,383,76

2 

555,213,65

6  

547,869,79

2 

-1.3  

334  Έιαηα πεηξειαίνπ θαη 

αζθαιησδψλ νξπθηψλ,  

άιια απφ ηα  

αθαηέξγαζηα 

30,163,290 50,371,143  54,726,251 8.6  

776  Λπρλίεο θάζε είδνπο 

ειεθηξνληθέο θιπ., δίνδνη, 

θξπζηαιινιπρλίεο θαη 

παξφκνηεο δηαηάμεηο κε 

εκηαγσγφ. Γηαηάμεηο 

θσηνεπαίζζεηεο κε 

εκηαγσγφ. Γίνδνη 

εθπνκπήο θσηφο. 

Κξχζηαιινη 

πηεδνειεθηξηθνί 

ζπλαξκνινγεκέλνη, 

νινθιεξσκέλα 

θπθιψκαηα θαη 

43,291,119 45,211,444  46,832,759 3.6  

http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=334&cond_prdt_nm=PETROLEUM%20OILS%20AND%20OILS%20FROM%20BITUMINOUS%20MINERALS&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=776&cond_prdt_nm=THERMIONIC,COLD%20CATHOD%20OR%20PHOTO-CATHODE%20VALVES,TUB&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
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ειεθηξνληθέο 

κηθξνζπλαξκνινγήζεηο 

θαη κέξε απηψλ 

781  Απηνθίλεηα νρήκαηα γηα 

ηε κεηαθνξά πξνζψπσλ 

(εθηφο νρεκάησλ 

δεκνζίσλ κεηαθνξψλ) 

31,781,724 40,909,861  42,387,538 3.6  

793  Πινία, πινηάξηα θαη 

πισηέο θαηαζθεπέο 

46,735,317 54,133,104  37,828,429 -30.1  

764  Σειεπηθνηλσληαθφο 

εμνπιηζκφο κ.α.θ. θαη 

κέξε απηνχ, εμαξηήκαηα 

ζπζθεπψλ ηεο 

ππνδηαίξεζεο 76 

35,927,292 36,068,109  30,031,561 -16.7  

871  Όξγαλα θαη ζπζθεπέο 

νπηηθήο κ.α.θ. 

30,124,418 27,700,714  27,570,449 -0.5  

784  Μέξε θαη εμαξηήκαηα 

απηνθηλήησλ νρεκάησλ 

ησλ νκάδσλ 722, 781, 

782 θαη 783 

17,903,708 21,647,538  22,739,643 5.0  

778  Λνηπέο ειεθηξηθέο 

κεραλέο θαη ζπζθεπέο 

κ.α.θ. 

10,279,423 13,540,801  16,532,671 22.1  

511  Τδξνγνλάλζξαθεο θαη ηα 

παξάγσγά ηνπο 

7,580,399 11,261,247  13,016,624 15.6  

772  Γηαηάμεηο γηα ηε δηαθνπή, 

θαηαλνκή, πξνζηαζία, 

δηαθιάδσζε ή ζχλδεζε 

θιπ. ειεθηξηθψλ 

θπθισκάησλ 

6,290,426 7,938,195  11,026,894 38.9  

673  Πιαηέα πξντφληα έιαζεο 

απφ ζίδεξν ή ράιπβα, φρη 

ζε θξάκαηα, κε 

επηζηξσκέλα, 

επηκεηαιισκέλα   ή 

επελδπκέλα 

7,962,137 11,164,902  10,039,865 -10.1  

728  Μεραλήκαηα θαη 

εξγαιεία γηα εηδηθεπκέλεο 

βηνκεραλίεο θαη κέξε 

απηψλ κ.α.θ. 

7,001,956 8,439,144  7,751,226 -8.2  

575  Λνηπά πιαζηηθά ζε 

πξσηνγελείο κνξθέο 

5,483,757 6,542,453  7,244,807 10.7  

723  Μεραληθφο εμνπιηζκφο 

γηα εξγνιεπηηθά έξγα θαη 

νηθνδνκέο θαη κέξε απηνχ 

κ.α.θ. 

5,612,975 7,865,260  7,026,638 -10.7  

674  Πιαηέα πξντφληα έιαζεο 

απφ ζίδεξν ή ράιπβα, φρη 

ζε θξάκαηα, 

επηζηξσκέλα, 

επηκεηαιισκέλα ή 

επελδπκέλα 

5,181,302 5,826,257  5,953,472 2.2  

513  Καξβνμπιηθά νμέα θαη νη 

αλπδξίηεο ηνπο, 

αινγνλίδηα, ππεξνμείδηα, 

5,045,170 6,518,536  5,670,286 -13.0  

http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=781&cond_prdt_nm=MOTOR%20CARS%20AND%20OTHER%20MOTOR%20VEHICLES&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=793&cond_prdt_nm=SHIP,BOATS%20AND%20FLOATING%20STRUCTURES&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=764&cond_prdt_nm=TELECOMMUNICATIONS%20EQUIPMENT,N.E.S.&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=871&cond_prdt_nm=OPTICAL%20INSTRUMENTS%20AND%20APPARATUS,N.E.S.&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=784&cond_prdt_nm=PARTS%20OF%20THE%20MOTOR%20VEHICLES%20OF%20GROUPS%20772,781,782,&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=778&cond_prdt_nm=ELECTRICAL%20MACHINERY%20AND%20APPARATUS,N.E.S.&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=511&cond_prdt_nm=HYDROCARBONS,N.E.S.,AND%20THEIR%20HALOGENATED,SULPHONA&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=772&cond_prdt_nm=ELECTRICAL%20APPARATUS%20FOR%20SWITCHING&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=673&cond_prdt_nm=FLAT-ROLLED%20PRODUCTS%20OF%20IRON%20OR%20NON-ALLOY%20STEEL&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=728&cond_prdt_nm=OTHER%20MACHINERY,EQIPMENT%20SPECIALIZEDFOR%20%20INDUSTRIE&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=575&cond_prdt_nm=OTHER%20PLASTICS,IN%20PRIMARY%20FORMS&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=723&cond_prdt_nm=CIVIL%20ENGINEERING,CONTRACTORS%20PLANT%20AND%20EQUIPMENT&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=674&cond_prdt_nm=FLAT-ROLLED%20PRODUCTS%20OF%20IRON%20OR%20NON-ALLOY%20STEEL&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=513&cond_prdt_nm=CARBOXYLIC%20ACIDS%20AND%20THEIR%20ANHYDRIDESAN%20AND%20HALIDE&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12


 27 

ππεξνμέα θαη ηα 

παξάγσγά ηνπο 

713  Κηλεηήξεο έθξεμεο ή 

εζσηεξηθήο θαχζεο, 

εκβνινθφξνη θαη κέξε 

απηψλ 

4,200,926 5,690,120  5,257,416 -7.6  

679  σιήλεο θαη εμαξηήκαηα 

ζσιελψζεσλ απφ ζίδεξν 

ή ράιπβα 

3,179,380 4,667,370  5,035,178 7.9  

582  Πιάθεο, θχιια, ηαηλίεο 

θιπ. απφ πιαζηηθέο χιεο 

3,888,035 4,552,639  4,874,568 7.1  

741  Μεραληθφο εμνπιηζκφο 

ζέξκαλζεο θαη ςχμεο θαη 

κέξε απηψλ κ.α.θ. 

3,399,654 4,042,429  4,854,702 20.1  

625  Δπίζσηξα, αεξνζάιακνη 

θιπ. απφ θανπηζνχθ 

3,559,811 4,435,171  4,795,525 8.1  

574  Πνιπαθεηάιεο, άιινη 

πνιπαηζέξεο, ξεηίλεο-

επνμείδηα, πνιπαλζξαθηθά 

άιαηα, ξεηίλεο-αιθίδηα 

θαη άιινη πνιπεζηέξεο ζε 

πξσηνγελείο κνξθέο 

4,263,143 5,038,177  4,705,164 -6.6  

884  Οπηηθά είδε κ.α.θ. 3,940,437 4,040,246  4,405,097 9.0  

655  Τθάζκαηα πιεθηά ή 

θξνζέ 

3,697,840 4,234,276  4,069,829 -3.9  

752  Απηφκαηεο κεραλέο 

εγγξαθήο θαη 

επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ 

θαη κνλάδεο απηψλ 

2,987,526 3,312,017  4,053,040 22.4  

572  Πνιπκεξή ηνπ ζηπξελίνπ 

ζε πξσηνγελείο κνξθέο 

4,030,297 4,259,204  4,013,041 -5.8  

682  Υαιθφο  3,997,720 4,534,200  3,992,740 -11.9  

773  Τιηθφ γηα ηε δηαλνκή 

ειεθηξηζκνχ κ.α.θ. 

3,169,516 3,744,514  3,799,272 1.5  

232  Κανπηζνχθ  ζπλζεηηθφ 

θιπ. 

2,442,499 4,069,035  3,756,836 -7.7  

675  Πιαηέα πξντφληα έιαζεο 

απφ θξάκαηα ράιπβα 

3,445,231 3,980,366  3,736,119 -6.1  

571  Πνιπκεξή ηνπ αηζπιελίνπ 

ζε πξσηνγελείο κνξθέο 

3,263,272 3,725,061  3,729,451 0.1  

699  Βηνκεραληθά είδε απφ 

θνηλά κέηαιια κ.α.θ. 

2,733,250 3,217,952  3,615,635 12.4  

775  Οηθηαθέο ζπζθεπέο 

ειεθηξηθέο ή κε, κ.α.θ. 

3,476,449 3,579,587  3,559,073 -0.6  

759  Μέξε θαη εμαξηήκαηα 

ησλ κεραλεκάησλ πνπ 

ππάγνληαη ζηηο νκάδεο 

751 θαη 752 

8,037,244 5,090,056  3,460,654 -32.0  

874  Όξγαλα θαη ζπζθεπέο 

κέηξεζεο, ειέγρνπ, 

αλάιπζεο θιπ. 

2,147,179 2,886,678  3,448,133 19.4  

743  Αληιίεο θαη ζπκπηεζηέο 

αεξίσλ, αλεκηζηήξεο, 

απνξξνθεηήξεο θαη 

2,422,796 3,223,584  3,213,297 -0.3  

http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=713&cond_prdt_nm=INTERNAL%20COMBUSTION%20PISTON%20ENGINES,AND%20PARTS%20THERE&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=679&cond_prdt_nm=TUBES,PIPES,HOLLOW%20PROFILES,TUBE,OF%20IRON,STEEL&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=582&cond_prdt_nm=PLATES,SHEETS,FILM,FOIL%20AND%20STRIP%20OF%20PLASTICS&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=741&cond_prdt_nm=HEATING,COOLING%20EQUIPMENT%20AND%20PARTS%20THEREOF,N.E.S.&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=625&cond_prdt_nm=RUBBER%20TYRES,INTERCHANGEABLE%20TYRE%20TREADS,TYRE%20FLAP&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=574&cond_prdt_nm=POLYACETALS,OTHER%20POLYETHERS%20AND%20EPOXIDE%20RESINS&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=884&cond_prdt_nm=OPTICAL%20GOODS,N.E.S&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=655&cond_prdt_nm=KNITTED%20OR%20CROCHETED%20FABRICS&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=752&cond_prdt_nm=AUTOMATIC%20DATA%20PROCESSING%20MACHINES&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=572&cond_prdt_nm=POLYMERS%20OF%20STYRENE,IN%20PRIMARY%20FORMS&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=682&cond_prdt_nm=COPPER&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=773&cond_prdt_nm=EQUIPMENT%20FOR%20DISTRIBUTING%20ELETRICITY,N.E.S.&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=232&cond_prdt_nm=SYNTHETIC%20RUBBER%20:%20RECLAIMED%20RUBBER&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=675&cond_prdt_nm=FLAT-ROLLED%20PRODUCTS%20OF%20ALLOY%20STEEL&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=571&cond_prdt_nm=POLYMERS%20OF%20ETHYLENE,IN%20PRIMARY%20FORMS&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=699&cond_prdt_nm=MANUFACTURES%20OF%20BASE%20METAL,N.E.S.&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=775&cond_prdt_nm=HOUSEHOLD%20TYPE,ELECTRICAL,NON-ELECTRICAL%20EQUIPMENT&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=759&cond_prdt_nm=PARTS%20SUITABLE%20FOR%20USE%20WITH%20MACHINES%20751%20AND%20752&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=874&cond_prdt_nm=MEASURING%20CHECKING,ANALYSING,CONTROLLING%20INSTRUMEN&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=743&cond_prdt_nm=PUMPS,AIR%20OR%20OTHER%20GAS%20COMPRESSORS%20AND%20FANS&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
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παξφκνηα, θαζψο θαη ηα 

κέξε απηψλ 

971  GOLD,NON-

MONETARY(EXCLUDI

NG GOLD 

ORES,CONCENTRATE

S  

2,986,665 3,139,579  3,094,334 -1.4  

761  Σειενπηηθνί δέθηεο 3,920,757 3,722,370  3,035,481 -18.5  

691  Καηαζθεπέο θαη κέξε 

απηψλ κ.α.θ. απφ ζίδεξν, 

ράιπβα ή αξγίιην 

1,195,047 2,756,014  2,940,419 6.7  

598  Γηάθνξα ρεκηθά πξντφληα 

κ.α.θ. 

2,632,942 3,299,952  2,938,842 -10.9  

771  Μεραλήκαηα 

ειεθηξνπαξαγσγήο 

(εθηφο εθείλσλ ηεο 

νκάδαο 716) θαη κέξε 

απηψλ 

2,930,190 2,715,980  2,788,515 2.7  

782  Απηνθίλεηα νρήκαηα 

κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ 

θαη εηδηθψλ ρξήζεσλ 

2,320,687 2,602,302  2,729,049 4.9  

724  Μεραλέο επεμεξγαζίαο 

πθαληηθψλ ηλψλ θαη 

δέξκαηνο θαη κέξε απηψλ 

κ.α.θ. 

2,580,803 2,768,341  2,705,989 -2.3  

681  Άξγπξνο, ιεπθφρξπζνο 

θιπ. 

1,020,110 2,405,865  2,680,529 11.4  

893  Σερλνπξγήκαηα απφ 

πιαζηηθέο χιεο κ.α.θ. 

2,022,823 2,431,387  2,653,761 9.1 

Πεγή: Korea International Trade Association 

Οη ζεκαληηθφηεξεο εηζαγσγέο ηεο Κνξέαο είλαη: πεηξέιαην, ειεθηξνληθά 

νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα, πγξαέξην, πεηξειαηνεηδή, άλζξαθαο, εμνπιηζκφο 

εκηαγσγψλ, ράιπβαο-πξντφληα απηνχ θαη ζηδεξνκεηάιιεπκα. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη εηζαγσγέο ηεο Κνξέαο αλά πξντφλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

ΣΣΓΔ ΠΡΟΪΟΝ 

2010 2011 2012 

1000 $ 1000 $ 1000 $ 
Μεηαβολή 

% 

 ύνολο 425,212,16

0 

524,413,09

0  

519,584,47

3 

-0.9  

333  Έιαηα πεηξειαίνπ θαη 

αζθαιησδψλ νξπθηψλ, 

αθαηέξγαζηα 

68,662,188 100,805,57

4  

108,298,23

1 

7.4  

776  Λπρλίεο θάζε είδνπο 

ειεθηξνληθέο θιπ., 

δίνδνη, 

θξπζηαιινιπρλίεο θαη 

παξφκνηεο δηαηάμεηο κε 

εκηαγσγφ. Γηαηάμεηο 

θσηνεπαίζζεηεο κε 

εκηαγσγφ. Γίνδνη 

εθπνκπήο θσηφο. 

28,637,017 30,163,294  30,320,328 0.5  

http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=971&cond_prdt_nm=GOLD,NON-MONETARY(EXCLUDING%20GOLD%20ORES,CONCENTRATES&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=761&cond_prdt_nm=TELEVISION%20RECEIVERS&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=691&cond_prdt_nm=STRUCTURES,PARTS%20OF%20STRUCTURES,N.E.S.,OF%20IRON,STEE&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=598&cond_prdt_nm=MISCELLANEOUS%20CHEMICAL%20PRODUCTS,N.E.S&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=771&cond_prdt_nm=ELECTRIC%20POWER%20MACHINERY%20AND%20PARTS%20THEREOF&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=782&cond_prdt_nm=MOTOR%20VEHICLES%20FOR%20GOODS,SPECIAL%20PURPOSE%20MOTOR%20VEH&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=724&cond_prdt_nm=TEXTILE,LEATHER%20MACHINERY,AND%20PARTS%20THEREOF,N.E.S.&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=681&cond_prdt_nm=SILVER,PLATINUM,OTHER%20METALS%20OF%20THE%20PLATINUM%20GROUP&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=893&cond_prdt_nm=ARTICLES,N.E.S.%20OF%20PLASTICS&cond_ie_gb=1&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=333&cond_prdt_nm=PETROLEUM%20OILS,OILS%20OBTAINED%20FROM%20BITUMINOUS%20MINER&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=776&cond_prdt_nm=THERMIONIC,COLD%20CATHOD%20OR%20PHOTO-CATHODE%20VALVES,TUB&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
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Κξχζηαιινη 

πηεδνειεθηξηθνί 

ζπλαξκνινγεκέλνη, 

νινθιεξσκέλα 

θπθιψκαηα θαη 

ειεθηξνληθέο 

κηθξνζπλαξκνινγήζεηο 

θαη κέξε απηψλ 

343  Φπζηθφ αέξην 17,005,976 23,859,300  27,364,464 14.7  

334  Έιαηα πεηξειαίνπ θαη 

αζθαιησδψλ νξπθηψλ,  

άιια απφ ηα  

αθαηέξγαζηα 

17,330,373 22,029,885  25,700,639 16.7  

321  Ληζάλζξαθεο κε 

ζπζζσκαησκέλνη 

12,852,932 18,261,292  15,889,367 -13.0  

728  Μεραλήκαηα θαη 

εξγαιεία γηα 

εηδηθεπκέλεο 

βηνκεραλίεο θαη κέξε 

απηψλ κ.α.θ 

15,754,284 15,519,382  12,755,746 -17.8  

772  Γηαηάμεηο γηα ηε 

δηαθνπή, θαηαλνκή, 

πξνζηαζία, δηαθιάδσζε 

ή ζχλδεζε θιπ. 

ειεθηξηθψλ 

θπθισκάησλ 

7,503,726 9,256,709  10,213,379 10.3  

281  ηδεξνκεηαιιεχκαηα 

θαη ζπκππθλψκαηα 

6,646,478 11,380,768  9,531,736 -16.2  

764  Σειεπηθνηλσληαθφο 

εμνπιηζκφο κ.α.θ. θαη 

κέξε απηνχ, 

εμαξηήκαηα ζπζθεπψλ 

ηεο ππνδηαίξεζεο 76 

8,664,690 11,298,450  8,099,302 -28.3  

874  Όξγαλα θαη ζπζθεπέο 

κέηξεζεο, ειέγρνπ, 

αλάιπζεο θιπ. 

6,524,391 7,227,514  8,040,265 11.2  

778  Λνηπέο ειεθηξηθέο 

κεραλέο θαη ζπζθεπέο 

κ.α.θ. 

7,041,750 7,396,746  6,925,870 -6.4  

673  Πιαηέα πξντφληα 

έιαζεο απφ ζίδεξν ή 

ράιπβα, φρη ζε 

θξάκαηα, κε 

επηζηξσκέλα, 

επηκεηαιισκέλα   ή 

επελδπκέλα 

8,187,636 8,455,166  6,558,708 -22.4  

598  Γηάθνξα ρεκηθά 

πξντφληα κ.α.θ. 

6,137,751 6,600,791  6,160,231 -6.7  

342  Τγξνπνηεκέλν 

πξνπάλην θαη βνπηάλην 

4,312,758 5,657,488  5,576,322 -1.4  

511  Τδξνγνλάλζξαθεο θαη 

ηα παξάγσγά ηνπο 

4,433,258 5,675,901  5,111,059 -10.0  

282  Απνξξίκκαηα θαη 

ζξαχζκαηα απφ ζίδεξν 

ή ράιπβα 

3,816,386 5,026,122  4,866,516 -3.2  

http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=343&cond_prdt_nm=NATURAL%20GAS,WHETHER%20OR%20NOT%20LIQUEFIED&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=334&cond_prdt_nm=PETROLEUM%20OILS%20AND%20OILS%20FROM%20BITUMINOUS%20MINERALS&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=321&cond_prdt_nm=COAL,WHETHER%20OR%20NOT%20PULVERIZED%20BUT%20NOT%20AGGLOMERATE&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=728&cond_prdt_nm=OTHER%20MACHINERY,EQIPMENT%20SPECIALIZEDFOR%20%20INDUSTRIE&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=772&cond_prdt_nm=ELECTRICAL%20APPARATUS%20FOR%20SWITCHING&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=281&cond_prdt_nm=IRON%20ORES%20AND%20CONCENTRATES&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=764&cond_prdt_nm=TELECOMMUNICATIONS%20EQUIPMENT,N.E.S.&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=874&cond_prdt_nm=MEASURING%20CHECKING,ANALYSING,CONTROLLING%20INSTRUMEN&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=778&cond_prdt_nm=ELECTRICAL%20MACHINERY%20AND%20APPARATUS,N.E.S.&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=673&cond_prdt_nm=FLAT-ROLLED%20PRODUCTS%20OF%20IRON%20OR%20NON-ALLOY%20STEEL&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=598&cond_prdt_nm=MISCELLANEOUS%20CHEMICAL%20PRODUCTS,N.E.S&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=342&cond_prdt_nm=LIQUEFIED%20PROPANE%20AND%20BUTANE&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=511&cond_prdt_nm=HYDROCARBONS,N.E.S.,AND%20THEIR%20HALOGENATED,SULPHONA&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=282&cond_prdt_nm=FERROUS%20WASTE%20AND%20SCRAP:REMELTING%20INGOTS%20OF%20IRON&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
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752  Απηφκαηεο κεραλέο 

εγγξαθήο θαη 

επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ 

θαη κνλάδεο απηψλ 

4,438,217 4,755,356  4,697,535 -1.2  

283  Μεηαιιεχκαηα ραιθνχ 4,568,354 5,744,479  4,619,622 -19.6  

582  Πιάθεο, θχιια, ηαηλίεο 

θιπ. απφ πιαζηηθέο 

χιεο 

4,774,571 4,797,800  4,594,212 -4.2  

781  Απηνθίλεηα νρήκαηα 

γηα ηε κεηαθνξά 

πξνζψπσλ (εθηφο 

νρεκάησλ δεκνζίσλ 

κεηαθνξψλ) 

2,902,241 3,628,703  4,567,358 25.9  

682  Υαιθφο  4,629,811 5,120,810  4,347,900 -15.1  

684  Αξγίιην 3,890,071 4,591,271  4,096,633 -10.8  

287  Μεηαιιεχκαηα θαη 

ζπκππθλψκαηα θνηλψλ 

κεηάιισλ, κ.α.θ. 

2,583,863 3,862,846  3,972,193 2.8  

884  Οπηηθά είδε κ.α.θ. 2,672,556 3,291,402  3,837,543 16.6  

871  Όξγαλα θαη ζπζθεπέο 

νπηηθήο κ.α.θ. 

3,255,172 3,588,987  3,764,902 4.9  

676  Ράβδνη θαη είδε 

θαζνξηζκέλεο κνξθήο 

απφ ζίδεξν ή ράιπβα 

3,205,400 4,013,949  3,695,271 -7.9  

784  Μέξε θαη εμαξηήκαηα 

απηνθηλήησλ νρεκάησλ 

ησλ νκάδσλ 722, 781, 

782 θαη 783 

3,902,956 4,399,446  3,590,770 -18.4  

522  Αλφξγαλα ρεκηθά 

ζηνηρεία, νμείδηα  

αινγνλσκέλα άιαηα 

2,661,902 3,483,303  3,405,071 -2.2  

288  Απνξξίκκαηα θαη 

ζξαχζκαηα κε 

ζηδεξνχρσλ θνηλψλ 

κεηάιισλ, κ.α.θ. 

2,288,369 3,262,329  3,310,849 1.5  

699  Βηνκεραληθά είδε απφ 

θνηλά κέηαιια κ.α.θ. 

2,891,313 3,240,396  3,283,591 1.3  

743  Αληιίεο θαη ζπκπηεζηέο 

αεξίσλ, αλεκηζηήξεο, 

απνξξνθεηήξεο θαη 

παξφκνηα, θαζψο θαη ηα 

κέξε απηψλ 

2,960,464 3,136,549  3,200,602 2.0  

713  Κηλεηήξεο έθξεμεο ή 

εζσηεξηθήο θαχζεο, 

εκβνινθφξνη θαη κέξε 

απηψλ 

2,626,620 3,558,375  3,191,432 -10.3  

664  Γπαιί 2,657,972 3,017,354  3,141,190 4.1  

792  Αεξνζθάθε θαη 

ζπλαθήο εμνπιηζκφο. 

Γηαζηεκηθά νρήκαηα 

θαη νρήκαηα 

εθηνμεχζεψο ηνπο θαη 

κέξε απηψλ 

2,815,399 3,781,218  2,980,594 -21.2  

512  Αιθνφιεο, θαηλφιεο, 2,323,027 2,908,885  2,920,358 0.4  

http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=752&cond_prdt_nm=AUTOMATIC%20DATA%20PROCESSING%20MACHINES&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=283&cond_prdt_nm=COPPER%20ORES,CONCENTRATES%20COPPER%20MATTES,CEMENT%20COPP&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=582&cond_prdt_nm=PLATES,SHEETS,FILM,FOIL%20AND%20STRIP%20OF%20PLASTICS&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=781&cond_prdt_nm=MOTOR%20CARS%20AND%20OTHER%20MOTOR%20VEHICLES&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=682&cond_prdt_nm=COPPER&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=684&cond_prdt_nm=ALUMINIUM&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=287&cond_prdt_nm=ORES%20AND%20CONCENTRATES%20OF%20BASE%20METALS,N.E.S&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=884&cond_prdt_nm=OPTICAL%20GOODS,N.E.S&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=871&cond_prdt_nm=OPTICAL%20INSTRUMENTS%20AND%20APPARATUS,N.E.S.&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=676&cond_prdt_nm=IRON%20AND%20STEEL%20BARS,RODS,ANGLES,SHAPES%20AND%20SECTION&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=784&cond_prdt_nm=PARTS%20OF%20THE%20MOTOR%20VEHICLES%20OF%20GROUPS%20772,781,782,&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=522&cond_prdt_nm=INORGANIC%20CHEMICAL%20ELEMENTS,OXIDES%20AND%20HALOGEN%20SAL&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=288&cond_prdt_nm=NON-FERROUS%20BASE%20METAL%20WASTE%20AND%20SCRAP,N.E.S&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=699&cond_prdt_nm=MANUFACTURES%20OF%20BASE%20METAL,N.E.S.&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=743&cond_prdt_nm=PUMPS,AIR%20OR%20OTHER%20GAS%20COMPRESSORS%20AND%20FANS&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=713&cond_prdt_nm=INTERNAL%20COMBUSTION%20PISTON%20ENGINES,AND%20PARTS%20THERE&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=664&cond_prdt_nm=GLASS&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=792&cond_prdt_nm=AIRCRAFT%20AND%20ASSOCIATED%20EQUIPMENT%20:%20SPA%20CECRAFT&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=512&cond_prdt_nm=ALCOHOLS,PHENOLS,PHENOL-AICOHOLS%20AND%20THEIR%20HALOGEN&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12


 31 

θαηλν-αιθνφιεο θαη ηα 

παξάγσγά ηνπο 

671  πηνζίδεξνο, ζπνγγψδεο 

ζίδεξνο, 

ζηδεξνθξάκαηα θιπ. 

2,960,700 3,199,689  2,884,443 -9.9  

542  Φάξκαθα 

(πεξηιακβάλνληαη θαη 

ηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα) 

2,497,949 2,708,763  2,807,649 3.7  

044  Καιακπφθη αλάιεζην 1,990,142 2,498,000  2,603,024 4.2  

773  Τιηθφ γηα ηε δηαλνκή 

ειεθηξηζκνχ κ.α.θ. 

2,036,652 2,563,984  2,600,593 1.4  

793  Πινία, πινηάξηα θαη 

πισηέο θαηαζθεπέο 

3,358,900 2,403,478  2,542,705 5.8 

      

Πεγή: Korea International Trade Association 

5. Οικονομικέρ & Δμποπικέρ σέζειρ Δλλάδαρ 

και Κοπέαρ 

ηνλ πίλαθα θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζνχλ απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ηνπ 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ Διιάδαο θαη Κνξέαο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

ε εθαη. δνιάξηα 

 2007 2008 2009             2010 2011 2012 Μεηαβνιή 

2011/2012 

Δμαγσγέο Κνξέαο 

ζηελ Διιάδα 

1.661 1.413 3.203 1.209 1.350 1.909 41,4% 

Δμαγσγέο Διιάδαο 

ζηελ Κνξέα 

60 130 56 82 91 248 172,7% 

Δκπνξηθφ Έιιεηκκα 

Διιάδαο 

1.601 1.283 3.147 1.127 1.259 1.661 31,93% 

Πεγή: Korea International Trade Association 
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http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=671&cond_prdt_nm=PIG%20IRON,SPIEGE%20LEISEN,SPONGE%20IRON,IRON,STEEL%20GRAN&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=542&cond_prdt_nm=MEDICAMENTS(INCLUDING%20VETERINARY%20MEDICAMENTS)&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=044&cond_prdt_nm=MAIZE(NOT%20INCLUDING%20SWEET%20CORN),UNMILLED&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=773&cond_prdt_nm=EQUIPMENT%20FOR%20DISTRIBUTING%20ELETRICITY,N.E.S.&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
http://stat.kita.net/statisticsNew/gikz2020d_eng.jsp?menuDepth=1&pUrl=gikz2010d_eng.jsp&cond_prdtbr_gb=3&cond_prdt_cd=793&cond_prdt_nm=SHIP,BOATS%20AND%20FLOATING%20STRUCTURES&cond_ie_gb=2&cond_monthsum_gb=2&cond_choosefield=amt_rate&cond_sort_gb=amt&cond_sujisort_gb=amt_rate&cond_unit_gb=dolthousand_per&cond_year=2012&cond_month=12
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Σν 2009 νη θνξεαηηθέο εμαγσγέο ζηελ Διιάδα είραλ θηάζεη ζε επίπεδν ξεθφξ 

αλεξρφκελεο ζε $ 3,2 δηο. Όκσο, ην 2010 ζεκείσζαλ θάζεηε πηψζε ζε $ 1,2 δηο. Σα 

ηειεπηαία δπν ρξφληα νη θνξεαηηθέο εμαγσγέο αλέθακςαλ. Δηδηθά ην 2012 απμήζεθαλ 

θαηά 41,4% θαη έθηαζαλ ηα $ 1.9 δηο.  

Ζ κεγάιε δηαθχκαλζε ησλ θνξεαηηθψλ εμαγσγψλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηα πινία, νη 

εμαγσγέο ησλ νπνίσλ ην 2012 απμήζεθαλ θαηά 43,49% ζε $ 1.554 εθαη., δειαδή 

αληηζηνηρνχζαλ ζην 81,4% ηνπ ζπλφινπ. Αλ εμαηξεζνχλ ηα πινία, νη θνξεαηηθέο 

εμαγσγέο ην 2012 ήηαλ απμεκέλεο θαηά 32,95% θαη έθηαζαλ ηα $355 εθαη. 

Ζ ζεκαζία ησλ πινίσλ γηα ηηο θνξεαηηθέο εμαγσγέο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα θαη ην 

δηάγξακκα πνπ αθνινπζνχλ. 

ε εθαη. δνιάξηα 

  2009 2010 2011 2012 

Μεηαβολή 

2011-2012 

% 

ςνολικέρ Δξαγωγέρ 3203 1209 1350 1909 41,4% 

Δξαγωγέρ Πλοίων 2858 959 1083 1554 43,49% 

Δξαγωγέρ Υωπίρ ηα Πλοία 345 250 267 355 32,95% 

Πεγή: Korea International Trade Association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν 2012 ζεκαληηθή αχμεζε παξνπζίαζαλ νη θνξεαηηθέο εμαγσγέο πινίσλ, 

ζηδεξνδξνκηθψλ νρεκάησλ (πξφθεηηαη γηα νρήκαηα ηνπ Μεηξφ) θαη ηα πνιπκεξή ηνπ 

αηζπιελίνπ ζε πξσηνγελή κνξθή. Σν ίδην έηνο κεησκέλεο ήηαλ νη εμαγσγέο 

ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ, απηνθηλήησλ, νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, θιπ.  

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξέρνληαη ζηνηρεία γηα ηα ζεκαληηθφηεξα πξντφληα πνπ 

εμάγεη ε Κνξέα ζηε ρψξα καο. 
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Δξαγωγέρ ηηρ Κοπέαρ ζηην Δλλάδα ζε σιλιάδερ δολάπια 

  2010 2011 2012 

ΣΣΓΔ ΠΡΟΗΟΝ 1000  $ 1000  $ 1000  $ 

Μεηαβνιή   

% 

 χλνιν 1,208,917 1,349,593 1,908,660 41.4 

793 

ΠΛΟΗΑ, ΠΛΟΗΑΡΗΑ ΚΑΗ ΠΛΧΣΔ 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ 959,091 1,083,315 1,554,763 43.5 

791 

ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ 0 10,724 176,573 1546.6 

764 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ, Μ.Α.Κ., ΚΑΗ ΜΔΡΖ 

ΑΤΣΟΤ, ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΤΚΔΤΧΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 76 53,142 29,409 17,811 -39.4 

571 

ΠΟΛΤΜΔΡΖ ΣΟΤ ΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ 

Δ ΠΡΧΣΟΓΔΝΔΗ ΜΟΡΦΔ 6,189 14,760 17,601 19.3 

778 

ΛΟΗΠΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ 

ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ, Μ.Α.Κ 12,947 14,947 11,973 -19.9 

776 

Λπρλίεο θάζε είδνπο ειεθηξνληθέο 

θιπ., δίνδνη, θξπζηαιινιπρλίεο θαη 

παξφκνηεο δηαηάμεηο κε εκηαγσγφ. 

Γηαηάμεηο θσηνεπαίζζεηεο κε 

εκηαγσγφ. Γίνδνη εθπνκπήο θσηφο. 

Κξχζηαιινη πηεδνειεθηξηθνί 

ζπλαξκνινγεκέλνη, νινθιεξσκέλα 

θπθιψκαηα θαη ειεθηξνληθέο 

κηθξνζπλαξκνινγήζεηο θαη κέξε 

απηψλ 713 17,343 11,919 -31.3 

781 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ  ΟΥΖΜΑΣΑ  ΓΗΑ  

ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΧΠΧΝ  

(ΔΚΣΟ  ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ) 32,691 21,741 10,185 -53.1 

625 

ΔΠΗΧΣΡΑ, ΑΔΡΟΘΑΛΑΜΟΗ ΚΛΠ. 

ΑΠΟ ΚΑΟΤΣΟΤΚ 6,613 7,042 7,553 7.3 

741 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

ΘΔΡΜΑΝΔΧ ΚΑΗ ΦΤΞΔΧ ΚΑΗ 

ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ, Μ.Α.Κ 12,068 6,505 6,875 5.7 

713 

ΚΗΝΖΣΖΡΔ ΔΚΡΖΞΔΧ Ζ' 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΚΑΤΔΧ, 

ΔΜΒΟΛΟΦΟΡΟΗ ΚΑΗ  ΜΔΡΖ 

ΑΤΣΧΝ 6,553 5,476 6,329 15.6 

641 ΥΑΡΣΗ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗ 2,447 6,263 5,203 -16.9 

575 

ΑΛΛΑ ΠΛΑΣΗΚΑ Δ 

ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΜΟΡΦΖ 2,093 2,947 4,930 67.3 

572 

ΠΟΛΤΜΔΡΖ ΣΟΤ ΣΤΡΔΝΗΟΤ 

(ΣΤΡΟΛΗΟΤ) Δ ΑΡΥΗΚΔ 

ΜΟΡΦΔ 3,027 5,791 4,754 -17.9 

775 

ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΚΔΤΔ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ Ζ' ΜΖ, Μ.Α.Κ. 10,651 7,363 4,270 -42 

655 ΤΦΑΜΑΣΑ ΠΛΔΚΣΑ Ζ' ΚΡΟΔ 3,605 3,499 4,154 18.7 

266 

ΤΝΘΔΣΗΚΔ ΗΝΔ, 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ ΓΗΑ ΚΛΧΗΜΟ 5,397 3,645 4,139 13.6 

513 

ΚΑΡΒΟΞΤΛΗΚΑ ΟΞΔΑ ΚΑΗ ΟΗ 

ΑΝΤΓΡΗΣΔ ΣΟΤ, ΑΛΟΓΟΝΗΓΗΑ, 

ΤΠΔΡΟΞΔΗΓΗΑ, ΤΠΔΡΟΞΔΑ ΚΑΗ 

ΣΑ ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΣΟΤ 3,384 4,430 3,403 -23.2 

653 

ΤΦΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΔΥΝΖΣΔ 

ΤΦΑΝΣΗΚΔ ΤΛΔ 3,338 3,470 3,073 -11.4 

582 

ΠΛΑΚΔ, ΦΤΛΛΑ, ΣΑΗΝΗΔ ΚΛΠ. 

ΑΠΟ ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΛΔ 4,117 3,522 2,969 -15.7 

784 

ΜΔΡΖ  ΚΑΗ  ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 722,  781, 782 ΚΑΗ 

783 5,055 8,889 2,811 -68.4 

574 

ΠΟΛΤΑΚΔΣΑΛΔ,    ΑΛΛΟΗ   

ΠΟΛΤΑΗΘΔΡΔ,   ΡΖΣΗΝΔ   -   

ΔΠΟΞΔΗΓΗΑ, ΠΟΛΤΑΝΘΡΑΚΗΚΑ  

ΑΛΑΣΑ,  ΡΖΣΗΝΔ  - ΑΛΚΗΓΗΑ 

ΚΑΗ  ΑΛΛΟΗ  ΠΟΛΤΔΣΔΡΔ  Δ 

ΠΡΧΣΟΓΔΝΔΗ ΜΟΡΦΔ 8,823 5,673 2,767 -51.2 

761 ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟΗ ΓΔΚΣΔ 1,459 663 2,580 289 

ΤΚΔΤΔ  ΚΑΗ 
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Πεγή: Korea International Trade Association 

Σα ηειεπηαία 3 ρξφληα νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηελ Κνξέα έρνπλ αλνδηθή ηάζε. Δηδηθά 

ην 2012 παξνπζηάζζεθε θάζεηε άλνδνο ησλ εμαγσγψλ καο θαηά 172,7% θαη έθηαζαλ 

ζην χςνο ξεθφξ ησλ $ 247,9 εθαη.  

Ζ εμέιημε ησλ εμαγσγψλ καο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαίλεηαη απφ ην παξαθάησ 

δηάγξακκα: 

         Πνζά ζε 1000 USD 

Εξαγωγέρ ηηρ Ελλάδαρ ζηην Κοπέα

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 
Πεγή: Korea International Trade Association 

Σν πξνεγνχκελν πςειφηεξν επίπεδν γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο ζεκεηψζεθε ην 2008, 

φηαλ νη ειιεληθέο εμαγσγέο είραλ θηάζεη ηα $ 130 εθαη. Όκσο, εμ απηψλ ηα $ 72,3 εθαη. 

νθείινληαλ ζε κεκνλσκέλε ζπλαιιαγή πψιεζεο πινίσλ (θσδηθφο 793), ε νπνία είρε σο 

απνηέιεζκα λα αιινησζεί ε πξαγκαηηθή εηθφλα. Αλ εμαηξεζνχλ ηα πινία, νη εμαγσγέο 

καο ην 2008 ήηαλ $ 58,2 εθαη. 

Ζ πνιχ κεγάιε άλνδνο ηνπ έηνπο 2012 νθείιεηαη ζηελ εληππσζηαθή άλνδν ησλ 

εμαγσγψλ ειαθξψλ ειαίσλ πεηξειαίνπ, νη νπνίεο απμήζεθαλ θαηά 25 θνξέο, δειαδή 

απφ $ 7,7 εθαη. ην 2011, ζε $ 195,3 εθαη. ην 2012. Χο απνηέιεζκα, ηα ειαθξά έιαηα 

πεηξειαίνπ απνηεινχλ πιένλ ην 78,8% ησλ εμαγσγψλ καο ζηελ Κνξέα. 

Σα ηξία ζεκαληηθφηεξα πξντφληα πνπ εμάγνπκε ζηελ Κνξέα είλαη ηα ειαθξά έιαηα 

πεηξειαίνπ, ην ζηδεξνληθέιην θαη ηα θαπλά. Σα πξντφληα απηά παξνπζηάδνπλ πνιχ 

κεγάιε δηαθχκαλζε, θαζψο εμαξηψληαη απφ ζπγθεθξηκέλα ζπκβφιαηα πνπ ζπλάπηνληαη 

κε βάζε ηηο ζπλζήθεο ζηε δηεζλή αγνξά, κε ηελ KT & G Corporation γηα ηα θαπλά, ηηο 

θνξεαηηθέο ραιπβνπξγίεο γηα ην ζηδεξνληθέιην θαη ηηο κεγάιεο ρεκηθέο βηνκεραλίεο γηα 

ηα ειαθξά έιαηα πεηξειαίνπ.  

ηνλ πίλαθα θαη ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ εμαγσγψλ 

καο ζε ζρέζε κε ηα ηξία ζεκαληηθφηεξα πξντφληα. 

Δλληνικέρ Δξαγωγέρ ζηην Κοπέα ζε $ 1000 

 2009 2010 2011 2012 

χλνιν 56,076 81,642 90,891 247,827 172.7% 
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ΔΛΑΦΡΑ ΔΛΑΗΑ   ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 8,989 30,660 7,692 195,308 2439.1% 

ΚΑΠΝΑ 19,462 13,006 11,235 5,870 -47.8% 

ΗΓΖΡΟΝΗΚΔΛΗΟ 5,737 0 35,506 0 -100.0% 

ΛΟΗΠΑ  ΠΡΟΨΟΝΣΑ 21,888 37,976 36,458 46,649 28.0% 
Πεγή: Korea International Trade Association 

Ελληνικέρ Εξαγωγέρ ζηην Κοπέα
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Ζ ζχλζεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ην 2012 ζε ζρέζε κε ηα ηξία ζεκαληηθφηεξα 

πξντφληα θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

ύνθεζη Ελληνικών Εξαγωγών ηο 

2012 ζε $ 1000
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0

46,649 ΔΛΑΦΡΑ ΔΛΑΙΑ  

ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΚΑΠΝΑ

ΙΓΗΡΟΝΙΚΔΛΙΟ

ΛΟΙΠΑ 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ

 

Δθηφο ησλ ειαθξψλ ειαίσλ πεηξειαίνπ, ην 2012 ζεκαληηθή άλνδν παξνπζίαζαλ θαη νη 

εμαγσγέο ραξηηψλ-ραξηνληψλ, πινίσλ, βάκβαθνο, καξκάξσλ, ρπκψλ θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ, ελδπκάησλ γνχλαο θαη ςαξηψλ. 

Αληηζέησο ζεκαληηθή πηψζε ζεκείσζαλ ην 2012 νη εμαγσγέο θαπλψλ, γνπλνδεξκάησλ,  

απνξξηκκάησλ-ζξαπζκάησλ κεηάιισλ θαη ζηδεξνληθειίνπ. 
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Οη εμαγσγέο ζηδεξνληθειίνπ, νη νπνίεο ην 2011 είραλ θηάζεη ηα $ 35,5 εθ., ην 2012 

κεδελίζζεθαλ. Να ζεκεησζεί πάλησο φηη απηφ δελ ζπληζηά ηάζε, θαζψο νη εμαγσγέο 

ηνπ πξντφληνο θαη ζην παξειζφλ είραλ ζηακαηήζεη, αιιά αλέθακςαλ μαλά.  

Γηα ηα θαπλά παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπλερήο πηψζε, αιιά ππάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη ην ηξέρνλ έηνο ζα αλαθάκςνπλ, θαζψο θιείζηεθαλ ζεκαληηθέο ζπκθσλίεο 

κε ηελ θνξεαηηθή εηαηξεία KT & G Corporation.    

Οη εμαγσγέο γνπλνδεξκάησλ ην 2012 παξνπζίαζαλ πνιχ κεγάιε πηψζε (51,8%), ε 

νπνία φκσο ήιζε κεηά απφ κηα πνιχ κεγάιε άλνδν ην 2011. Αληηζέησο νη εμαγσγέο 

ελδπκάησλ απφ γνχλα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδνπλ ζαθή αλνδηθή ηάζε θαη ε 

άλνδφο ηνπο ην 2012 ήηαλ 49,5%. Οη ζπλζήθεο γηα ζπλέρηζε ηεο αλφδνπ ησλ εμαγσγψλ 

ελδπκάησλ απφ γνχλα είλαη πνιχ επλντθέο, θαζψο ε θνξεαηηθή αγνξά γνχλαο είλαη απφ 

ηηο κεγαιχηεξεο παγθνζκίσο. Δηδηθά κεηά ηελ άξζε ηνπ δαζκνχ 15%, ράξε ζηε 

ζπκθσλία ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ. Απηφ δίλεη ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζηα ειιεληθά 

πξντφληα έλαληη ησλ θηλεδηθψλ πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ αγνξά. Ο χλδεζκνο Διιήλσλ 

Γνπλνπνηψλ έρεη ππνδπζεί ζε κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

εμαγσγψλ καο, κέζσ εθδειψζεσλ πξνψζεζεο θαη πξνζθιήζεσλ αγνξάζηψλ ζηελ 

Διιάδα. 

Σα ειιεληθά πξντφληα αληηκεησπίδνπλ δηάθνξα εκπφδηα ζηελ θνξεαηηθή αγνξά, φπσο 

πςεινί δαζκνί, ηερληθά θαη δηνηθεηηθά εκπφδηα, πγεηνλνκηθνί θαη θπηνυγεηνλνκηθνί 

θαλνληζκνί. Όκσο, ε ζπκθσλία ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ, πνπ ηζρχεη απφ 1/7/2011, 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξά.  

Οξηζκέλα ειιεληθά πξντφληα κε αμηφινγε δπλακηθή ζηελ θνξεαηηθή αγνξά είλαη ηα 

εμήο: ζηδεξνληθέιην, ιάδηα απφ πεηξέιαην, γνπλαξηθά, θαπλά, πξντφληα ράιπβα, ςάξηα, 

κάξκαξν, ειαηφιαδν, θξαζηά, πξντφληα ςεπδαξγχξνπ, ρεκηθά, βάκβαθαο, θπζηθά 

θαιιπληηθά, πιαζηηθά, καγλεζία θαη θνλζέξβεο ξνδάθηλνπ. 

ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ απεηθνλίδεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

πξντφλησλ ζηηο εμαγσγέο καο ζηελ Κνξέα ην 2012. 
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Ζ εμέιημε θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ησλ εμαγσγψλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξντφλησλ καο 

θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.  

 2009 2010 2011 2012 

 1000 $ 1000 $ 1000 $ 1000 $ Μεηαβολ

ή % 

χλνιν 56,076 81,642 90,891 247,827 172.7 

ΔΛΑΦΡΑ ΔΛΑΗΑ   ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 8,989 30,660 7,692 195,308 2,439.10 

ΚΑΠΝΑ 19,462 13,006 11,235 5,870 -47.7 
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ΥΑΡΣΗΑ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗΑ 

4 2 14 5,736 

41,596.8

0 

ΓΟΤΝΟΓΔΡΜΑΣΑ ΚΑΣΔΡΓΑΜΔΝΑ 1,611 5,623 11,188 5,392 -51.8 

ΠΛΟΗΑ 529 834 87 4,297 4,817.40 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΘΡΑΤΜΑΣΑ ΜΖ 

ΗΓΖΡΟΤΥΧΝ ΚΟΗΝΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ, Μ.Α.Κ. 1,168 9,446 4,721 3,580 -24.2 

ΒΑΜΒΑΚΗ 414 1,859 142 3,456 2,342.20 

ΜΑΡΜΑΡΟ 950 1,054 1,571 2,406 53.2 

ΥΤΜΟΗ ΦΡΟΤΣΧΝ ΚΑΗ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ   0 2,253  

ΔΝΓΤΜΑΣΑ  ΓΟΤΝΑ ΚΑΗ  ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ 

ΔΝΓΤΖ 142 488 1,439 2,151 49.5 

ΗΓΖΡΟΝΗΚΔΛΗΟ 5,737 0 35,506 0 -100 
Πεγή: Korea International Trade Association  

Αλαιπηηθφηεξα, νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηελ Κνξέα αλά πξντφλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα:  

Δλληνικέρ Δξαγωγέρ ζηην Κοπέα 
  2008 2009 2010 2011 2012 

  1000 $ 1000 $ 1000 $ 1000 $ 1000 $ Μεηαβολή % 

 χλνιν 130,490 56,076 81,642 90,891 247,827 172.7% 

334 

ΔΛΑΗΑ   ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ   

ΚΑΗ  ΑΦΑΛΣΧΓΧΝ  

ΟΡΤΚΣΧΝ,  'ΑΛΛΑ   

ΑΠΟ   ΣΑ 

ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ 749 8,989 30,660 7,692 195,308 2,439.10 

121 

ΚΑΠΝΟ ΜΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΠΟΗΖΜ

ΔΝΑ  ΚΑΗ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ 23,910 19,462 13,006 11,235 5,870 -47.7 

642 

ΥΑΡΣΗΑ ΚΑΗ 

ΥΑΡΣΟΝΗΑ 

ΚΟΜΜΔΝΑ Δ 

ΜΔΓΔΘΖ Ζ 

ΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ 

ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ 

ΑΠΟ ΑΤΣΟ 2 4 2 14 5,736 41,596.80 

613 
ΓΟΤΝΟΓΔΡΜΑΣΑ 

ΚΑΣΔΡΓΑΜΔΝΑ 1,252 1,611 5,623 11,188 5,392 -51.8 

793 

ΠΛΟΗΑ, ΠΛΟΗΑΡΗΑ 

ΚΑΗ ΠΛΧΣΔ 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ 72,324 529 834 87 4,297 4,817.40 

288 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ ΚΑΗ 

ΘΡΑΤΜΑΣΑ ΜΖ 

ΗΓΖΡΟΤΥΧΝ ΚΟΗΝΧΝ 

ΜΔΣΑΛΛΧΝ, Μ.Α.Κ. 2,897 1,168 9,446 4,721 3,580 -24.2 

263 ΒΑΜΒΑΚΗ 4,279 414 1,859 142 3,456 2,342.20 

661 

ΑΒΔΣΖ, 

ΣΗΜΔΝΣΟ ΚΑΗ 

ΔΣΟΗΜΑ ΤΛΗΚΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 2,135 950 1,054 1,571 2,406 53.2 

059 

ΥΤΜΟΗ ΦΡΟΤΣΧΝ 

ΚΑΗ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ, 

ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝ

ΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΜΟΤΣΟΤ 

ΣΑΦΤΛΗΧΝ 0 0 0 0 2,253 987,854.80 
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848 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ 

ΔΝΓΤΔΧ ΑΠΟ 

ΤΛΔ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΔ 

ΣΟΤ ΤΦΑΜΑΣΟ, 

ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ 

ΚΔΦΑΛΖ ΚΑΗ 

ΚΑΠΔΛΑ ΑΠΟ ΟΛΔ 

ΣΗ ΤΛΔ 309 142 488 1,439 2,151 49.5 

034 ΦΑΡΗΑ  3,190 2,972 2,902 888 1,952 119.9 

251 
ΥΑΡΣΟΜΑΕΑ ΚΑΗ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ ΥΑΡΣΗΟΤ 2,204 1,117 4,823 6,045 1,848 -69.4 

222 

ΠΟΡΟΗ ΚΑΗ ΚΑΡΠΟΗ 

ΔΛΑΗΧΓΔΗ ΠΟΤ 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣ

ΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΞΑΓΧΓΖ 

"ΡΔΤΣΧΝ" 

ΣΑΘΔΡΧΝ 

ΦΤΣΗΚΧΝ ΔΛΑΗΧΝ 0 6 0 8 1,371 16,559.70 

778 

ΛΟΗΠΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ 

ΜΖΥΑΝΔ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ, 

Μ.Α.Κ 3,250 1,796 106 642 1,097 71 

58 

ΦΡΟΤΣΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΑ Ζ' 

ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ 369 126 58 372 706 90 

744 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

ΚΗΝΟΤΜΔΝΟ ΜΔ 

ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ 

ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΓΗΑ ΣΖ 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΧΝ 

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 

ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΟΤ 

Μ.Α.Κ 2,479 230 1,067 0 634 - 

773 
ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, Μ.Α.Κ. 19 26 48 45 532 1,092.80 

871 

ΌΡΓΑΝΑ ΚΑΗ 

ΤΚΔΤΔ 

ΟΠΣΗΚΖ Μ.Α.Κ. 3 0 0 0 512 - 

542 

ΦΑΡΜΑΚΑ 

(ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΚΑΗ 

ΣΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΑ 

ΦΑΡΜΑΚΑ) 126 64 127 124 506 308.7 

421 

ΔΛΑΗΑ ΚΑΗ ΛΗΠΖ ΦΤΣΗΚΑ, 

ΣΑΘΔΡΑ, "ΜΑΛΑΚΑ", 

ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ ΚΛΠ. 653 535 444 586 473 -19.3 

73 ΟΚΟΛΑΣΑ ΚΛΠ 138 212 111 84 454 442 

772 

ΓΗΑΣΑΞΔΗ  ΓΗΑ ΣΖ 

ΓΗΑΚΟΠΖ, ΚΑΣΑΝΟΜΖ, 

ΠΡΟΣΑΗΑ,  ΓΗΑΚΛΑΓΧΖ  

Ζ' ΤΝΓΔΖ Κ.Λ.Π. 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ 

ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ  169 190 191 449 135.2 

562 
ΛΗΠΑΜΑΣΑ, ΑΛΛΑ 

ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΜΑΓΑ 272 94 0 3 409 397 -3 

684 ΑΡΓΗΛΗΟ 1,203 1,354 1,485 745 361 -51.6 

716 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ 

ΠΔΡΗΣΡOΦΗΚΟΗ 

ΚΗΝΖΣΖΡΔ ΚΑΗ 

ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ Μ.Α.Κ 1 3 0 1 349 42,387.60 

553 ΠΡΟΗΟΝΣΑ 695 494 349 122 328 169.6 
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ΑΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ, 

ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΑ 

Ζ'ΚΑΛΛΧΠΗΣΗΚΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ 

278 
ΛΟΗΠΑ ΟΡΤΚΣΑ 

ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ 1,194 725 633 593 280 -52.8 

874 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ 

ΜΔΣΡΖΔΧ, ΔΛΔΓΥΟΤ, 

ΑΝΑΛΤΔΧ, Κ.Λ.Π. 122 48 258 99 249 151.9 

597 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΑ 

ΠΡΟΘΔΣΗΚΑ ΓΗΑ 

ΟΡΤΚΣΑ ΛΑΓΗΑ, 

ΤΓΡΑ ΓΗΑ 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ 

ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ, 

ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΑ, ΑΠΟ 

ΦΤΚΣΗΚΑ, 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ 0 0 0 0 245 - 

598 
ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΖΜΗΚΑ 

ΠΡΟΗΟΝΣΑ, Μ.Α.Κ. 426 464 380 170 238 40 

723 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ 

ΔΡΓΟΛΖΠΣΗΚΑ 

ΔΡΓΑ ΚΑΗ 

ΟΗΚΟΓΟΜΔ ΚΑΗ 

ΜΔΡΖ ΑΤΣΟΤ 

Μ.Α.Κ. 1 0 0 0 227 - 

791 

ΟΥΖΜΑΣΑ 

ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ 

ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ 0 0 0 0 225 - 

845 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΔΝΓΤΔΧ 

ΑΠΟ ΤΦΑΝΣΗΚΔ ΗΝΔ, 

ΠΛΔΚΣΑ Ζ' ΜΖ, Μ.Α.Κ. 327 94 172 274 181 -33.8 

764 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ  

ΔΞΟΠΛΗΜΟ 513 161 273 59 177 199.5 

714 

ΜΖΥΑΝΔ, 

ΚΗΝΖΣΖΡΔ, ΜΖ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ, ΜΔΡΖ 

ΑΤΣΧΝ 0 0 0 165 165 - 

745 

ΛΟΗΠΑ ΜΖ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ, 

ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ 

ΜΖΥΑΝΔ ΚΑΗ 

ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ 

Μ.Α.Κ. 19 875 0 1 161 21,417.00 

742 ΑΝΣΛΗΔ ΓΗΑ ΤΓΡΑ 22 11 2 57 154 168.4 

775 

ΛΟΗΠΑ ΜΖ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ, 

ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ 

ΜΖΥΑΝΔ ΚΑΗ 

ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ 

Μ.Α.Κ. 177 302 52 4 146 3,183.90 

582 

ΠΛΑΚΔ, ΦΤΛΛΑ, ΣΑΗΝΗΔ 

ΚΛΠ. ΑΠΟ ΠΛΑΣΗΚΔ 

ΤΛΔ 186 147 71 158 134 -15.1 

665 ΓΤΑΛΗΝΑ ΔΗΓΖ 23 73 24 13 129 918.9 

658 

ΔΣΟΗΜΑ ΔΗΓΖ ΔΞ 

ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ ΑΠΟ 

ΤΦΑΝΣΗΚΔ ΤΛΔ 16 9 85 309 127 -58.8 
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728 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ  ΚΑΗ 

ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΓΗΑ 

ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΚΑΗ  ΜΔΡΖ 

ΑΤΣΧΝ, Μ.Α.Κ. 86 40 101 124 126 1.9 

56 

ΛΑΥΑΝΗΚΑ, 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΑ Ζ' 

ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ 57 36 32 111 114 2.4 

292 
ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΔ ΦΤΣΗΚΔ 

ΤΛΔ, Μ.Α.Κ. 122 188 52 64 113 77.4 

81 ΕΧΟΣΡΟΦΔ 0 0 0 41 110 168 

533 

ΒΑΦΔ, ΥΡΧΜΑΣΑ, 

ΒΔΡΝΗΚΗΑ ΚΑΗ 

ΤΝΑΦΔΗ ΤΛΔ 8 3 0 1 92 10,357.30 

62 

ΕΑΥΑΡΧΓΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ 0 0 0 1 90 9,530.90 

743 

ΑΝΣΛΗΔ  ΚΑΗ ΤΜΠΗΔΣΔ 

ΑΔΡΗΧΝ, ΑΝΔΜΗΣΖΡΔ, 

ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΖΡΔ  ΚΑΗ 

ΠΑΡΟΜΟΗΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΣΑ 

ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ 144 131 110 92 84 -8.2 

892 ΔΝΣΤΠΟ  ΤΛΗΚΟ 193 158 697 243 82 -66.5 

282 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ ΚΑΗ 

ΘΡΑΤΜΑΣΑ ΑΠΟ 

ΗΓΖΡΟ Ζ ΥΑΛΤΒΑ 13 0 1 0 81 - 

48 

ΠΑΡΑΚΔΤΆΜΑΣΑ 

ΑΠΌ ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΆ 74 0 0 1 80 5,346.50 

899 

ΛΟΗΠΑ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ 

ΔΟΓΖ Μ.Α.Κ. 34 94 21 15 78 422.9 

696 ΔΗΓΖ  ΜΑΥΑΗΡΟΠΟΗΗΑ  112 51 119 78 77 -2 

821 
ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΜΔΡΖ 

ΑΤΣΧΝ 1 6 10 23 74 229.6 

24 
ΣΤΡΗ ΚΑΗ ΠΖΓΜΔΝΟ ΓΑΛΑ 

ΓΗΑ ΣΤΡΗ 6 1 7 48 66 36.2 

813 

ΤΚΔΤΔ ΚΑΗ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΦΧΣΗΜΟΤ, Μ.Α.Κ. 6 0 268 1,530 62 -95.9 

713 

ΚΗΝΖΣΖΡΔ ΔΚΡΖΞΔΧ Ζ' 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΚΑΤΔΧ, 

ΔΜΒΟΛΟΦΟΡΟΗ ΚΑΗ  ΜΔΡΖ 

ΑΤΣΧΝ 55 86 112 202 62 -69.4 

653 

ΤΦΑΜΑΣΑ ΑΠΟ 

ΣΔΥΝΖΣΔ ΤΦΑΝΣΗΚΔ 

ΤΛΔ 20 3 3 44 59 32.6 

894 

ΠΑΗΓΗΚΑ 

ΑΜΑΞΑΚΗΑ, 

ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ, 

ΠΑΗΓΝΗΑ ΚΑΗ 

ΑΘΛΖΣΗΚΑ ΔΗΓΖ 1 20 33 13 50 272.3 

842 

ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΓΗΑ 

ΓΤΝΑΗΚΔ Ζ 

ΚΟΡΗΣΗΑ ΑΠΟ 

ΤΦΑΜΑΣΑ (ΔΚΣΟ 

ΑΠΟ ΣΑ ΠΛΔΚΣΑ) 206 224 3 5 48 919.8 

581 

ΧΛΖΝΔ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ 

ΚΑΗ ΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΣΟΤ ΑΠΟ ΠΛΑΣΗΚΔ 

ΤΛΔ 2 1 70 89 46 -47.7 

752 

ΑΤΣΟΜΑΣΔ   ΜΖΥΑΝΔ  

ΔΓΓΡΑΦΖ  ΚΑΗ  

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ  ΣΟΗΥΔΗΧΝ  

ΚΑΗ ΜΟΝΑΓΔ ΑΤΣΧΝ 41 581 58 181 40 -77.9 

897 ΚΟΜΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΗΓΖ 1,153 695 506 750 37 -95.1 
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ΥΡΤΟΥΟΗΑ, 

ΑΡΓΤΡΟΥΟΗΑ, Κ.Λ.Π. 

844 
ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΤΝΑΗΚΔ 

Ζ' ΚΟΡΗΣΗΑ ΠΛΔΚΣΑ 61 160 10 25 36 44.3 

657 

ΔΗΓΗΚΑ ΝΖΜΑΣΑ, 

ΔΗΓΗΚΑ ΤΦΑΜΑΣΑ, 

ΥΔΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 112 127 0 31 34 10.4 

872 
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΗΑΣΡΗΚΖ, Μ.Α.Κ. 28 125 141 106 34 -67.9 

784 

ΜΔΡΖ  ΚΑΗ  ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 

ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 

722,  781, 782 ΚΑΗ 783 8 37 25 128 33 -74.3 

851 ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ 4 3 1 8 33 315.7 

629 
ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ 

ΚΑΟΤΣΟΤΚ, Μ.Α.Κ. 4 1 4 22 32 48.8 

747 

ΔΗΓΖ 

ΚΡΟΤΝΟΠΟΗΗΑ ΚΑΗ 

ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΟΡΓΑΝΑ 

ΓΗΑ ΧΛΖΝΧΔΗ, 

ΓΔΞΑΜΔΝΔ, 

ΑΣΜΟΛΔΒΖΣΔ, 

ΚΑΓΟΤ ΚΑΗ ΣΑ 

ΤΝΑΦΖ 63 8 3 2 32 1,743.50 

843 

ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΓΗΑ 

ΑΝΓΡΔ Ζ ΑΓΟΡΗΑ 

ΑΠΟ ΤΦΑΜΑΣΑ 

ΠΛΔΚΣΑ 42 9 11 10 30 214.3 

699 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ 

ΔΗΓΖ ΑΠΟ ΚΟΗΝΑ 

ΜΔΣΑΛΛΑ Μ.Α.Κ. 357 3 9 15 30 106.5 

893 

ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ 

ΑΠΟ ΠΛΑΣΗΚΔ 

ΤΛΔ Μ.Α.Κ. 203 325 37 9 30 216.6 

898 

ΜΟΤΗΚΑ  ΟΡΓΑΝΑ, ΜΔΡΖ 

ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΑΤΣΧΝ, 

ΓΗΚΟΗ, ΚΑΔΣΔ  ΚΑΗ 

ΠΑΡΟΜΟΗΑ  ΔΗΓΖ 

ΔΓΓΡΑΦΖ ΖΥΟΤ 

(ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ ΣΑ ΔΗΓΖ 

ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 763, 882 ΚΑΗ 

883) 595 31 49 134 28 -78.7 

759 

ΜΔΡΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ 

ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΜΔ ΣΗ 

ΜΖΥΑΝΔ 751 ΚΑΗ 752 19 80 20 73 27 -62.4 

651 ΝΖΜΑΣΑ ΤΦΑΝΣΗΚΑ 14 41 35 40 27 -31.9 

693 

ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΠΟ 

ΤΡΜΑ, ΚΑΗ 

ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΞΗΦΑΚΗΑ 0 0 1 85 26 -68.9 

812 

ΤΚΔΤΔ ΚΑΗ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΤΓΗΔΗΝΖ, 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΘΔΡΜΑΝΖ Μ.Α.Κ. 3 0 1 3 26 855.2 

98 

ΓΗΆΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΆΜΑΣΑ 

ΓΗΑΣΡΟΦΉ 16 24 1 8 25 209.1 

692 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ 

ΓΟΥΔΗΑ ΓΗΑ 

ΔΝΑΠΟΘΔΖ ΚΑΗ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 4 1 5 1 22 1,935.20 

671 ΗΓΖΡΟΝΗΚΔΛΗΟ 0 5,737 0 35,506 0 -100% 

Πεγή: Korea International Trade Association 
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Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ Διιάδαο – Ννηίνπ Κνξέαο είλαη 

ηα εμήο:  

 Ζ Διιάδα έρεη έλα ηεξάζηην εκπνξηθφ έιιεηκκα κε ηελ Κνξέα. 

 Οη λαππεγήζεηο ειιεληθψλ πινίσλ ζηελ Κνξέα απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν 

ηνκέα ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο. 

 Ζ Διιάδα απνηειεί ζεκαληηθφηαηε αγνξά γηα ηα θνξεαηηθά πξντφληα, φπσο ηα 

πινία, ειεθηξνληθά, ηα απηνθίλεηα, ηα κεραλήκαηα, θιπ. 

 Ζ Διιάδα δελ έρεη εθκεηαιιεπηεί ηηο κεγάιεο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ γηα 

ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ απφ ηελ Κνξέα.  

 Οη θνξεαηηθέο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα είλαη αζήκαληεο παξφιν πνπ ππάξρνπλ 

κεγάιεο δπλαηφηεηεο. Σειεπηαία πάλησο ππάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα 

ζπκκεηνρή ζε απνθξαηηθνπνηήζεηο ζηελ Διιάδα. 

 Γελ ππάξρεη αμηφινγε ζπλεξγαζία ζε άιινπο ηνκείο, φπσο έξεπλα θαη  

αλάπηπμε, κεηαθνξά ηερλνινγίαο, βηνκεραληθή ζπλεξγαζία, θιπ. 

Λφγσ ηεο δηάξζξσζεο ησλ εμαγσγψλ ησλ δπν ρσξψλ, δελ είλαη δπλαηή ε πιήξεο 

εμηζνξξφπεζε ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ, θαζψο ε Κνξέα εμάγεη πξντφληα πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, ζε αληίζεζε κε ηελ Διιάδα πνπ ζηεξίδεηαη αθφκε ζε 

παξαδνζηαθά πξντφληα ρακειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο.  

Όκσο, ζεσξνχκε φηη ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία δηαλνίγνληαη πνιχ επλντθέο πξννπηηθέο 

γηα κείσζε ηεο αληζνκέξεηαο ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ, κέζσ ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ησλ 

εμαγσγψλ καο, ηεο πξαγκαηνπνίεζεο θνξεαηηθψλ επελδχζεσλ, ηεο πξνζέιθπζεο 

ηνπξηζηψλ, ηεο ζπλεξγαζίαο ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο 

ζπλεξγαζίαο ζε άιινπο ηνκείο.  

Οξηζκέλνη πνιχ ζεκαληηθνί ιφγνη πνπ ζπλεγνξνχλ ζηα αλσηέξσ είλαη νη εμήο: 

 Ζ Κνξέα απνηειεί πιένλ αλαπηπγκέλε ρψξα κε ηζρπξφηαηε νηθνλνκία. 

 Ζ άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ζπλεπάγεηαη 

κεγάιε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ, ηελ νπνία ε ρψξα καο 

πξέπεη θαη κπνξεί λα αμηνπνηήζεη γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ. 

 Ζ πκθσλία Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Κνξέαο πνπ εηέζε 

ζε ηζρχ απφ 1/7/2012 δεκηνχξγεζε πην επλντθέο ζπλζήθεο γηα πιεζψξα 

ειιεληθψλ πξντφλησλ. 

 Ζ Διιάδα θαη ε Κνξέα έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλία νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ 

πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε Μεηθηήο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία κε ηελ 

θαηάιιειε αμηνπνίεζε κπνξεί λα εμειηρζεί ζε ζεκαληηθφ εξγαιείν επίιπζεο 

ησλ πξνβιεκάησλ ησλ εμαγσγψλ καο θαη πξνψζεζεο ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο 

ζπλεξγαζίαο ζε έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ. 

Σν πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην κεηαμχ Διιάδνο θαη Ννηίνπ Κνξέαο πεξηιακβάλεη 

ηα εμήο: 

 πκθσλία Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Ν. Κνξέαο γηα ηα 

θισζηνυθαληνπξγηθά. Δκπνξηθή πκθσλία Διιάδνο θαη Ν. Κνξέαο (1974). 

 πκθσλία Δπηζηεκνληθήο & Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο Διιάδνο θαη Ν. Κνξέαο 

(1987). 

 Μνξθσηηθή πκθσλία Διιάδνο θαη Ν. Κνξέαο (1967). 
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 χκβαζε Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο Διιάδνο θαη Ν. 

Κνξέαο (1974). 

 πκθσλία Ακνηβαίαο Καηάξγεζεο Θεψξεζεο Γηπισκαηηθψλ θαη Τπεξεζηαθψλ 

Γηαβαηεξίσλ κεηαμχ Διιάδνο θαη Ν. Κνξέαο (1979) 

 πκθσλία Καηάξγεζεο Θεψξεζεο Γηαβαηεξίσλ (1979). 

 χκβαζε Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο. (Τπεγξάθε ζηηο 20-3-1995, Έρεη 

επηθπξσζεί θαη είλαη ελ ηζρχ) 

 πκθσλία Ακνηβαίαο Πξνψζεζεο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Δπελδχζεσλ. 

(Τπεγξάθε ζηηο  25-1-1995). 

 πκθσλία Πιαίζην πλεξγαζίαο θαη Δκπνξίνπ κεηαμχ Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

Κνξέαο.  

 Σνπξηζηηθή πκθσλία θαη Ναπηηιηαθή πκθσλία πνπ ππνγξάθηεθαλ ζηηο 4-9-

2006 ζηελ Αζήλα, κε επθαηξία ηελ επίζεκε επίζθεςε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κνξέαο 

ζηελ Διιάδα.  

 πκθσλία Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηελ Κνξέα πνπ 

εηέζε ζε ηζρχ απφ 1-7-2010. 

 πκθσλία Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο Διιάδνο θαη Ννηίνπ Κνξέαο. 

 Σνπξηζηηθή πκθσλία θαη Ναπηηιηαθή πκθσλία πνπ ππνγξάθηεθαλ ζηηο 4-9-

2006 ζηελ Αζήλα, κε επθαηξία ηελ επίζεκε επίζθεςε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κνξέαο 

ζηελ Διιάδα.  

 πκθσλία Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηελ Κνξέα πνπ 

εηέζε ζε ηζρχ απφ 1-7-2010. 

 πκθσλία Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο Διιάδνο θαη Κνξέαο. 

6. Οικονομικέρ & Δμποπικέρ σέζειρ με 

Βαζικούρ Δηαίποςρ 

6.1.   σέζειρ με ηιρ ΗΠΑ  

Οη ΖΠΑ απνηεινχλ ηνλ ηξίην ζε κέγεζνο νηθνλνκηθφ εηαίξν ηεο Κνξέαο. Σν δηκεξέο 

εκπφξην ην 2012 αλήιζε ζε $ 101,8 δηο, εθ ησλ νπνίσλ νη θνξεαηηθέο εμαγσγέο ήηαλ  

$ 58,5 δηο, απμεκέλεο θαηά 4,1% θαη νη εηζαγσγέο $ 43,3 δηο, κεησκέλεο θαηά 2,8%. Χο 

απνηέιεζκα, ππήξμε πιεφλαζκα $ 15,2 δηο ππέξ ηεο Κνξέαο. 

Απφ 15/3/2012 εηέζε ζε εθαξκνγή ε ζπκθσλία ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ Κνξέαο θαη  

ΖΠΑ, ε νπνία είρε ππνγξαθεί ζηηο 30/6/2007, αιιά ζπλάληεζε πξνβιήκαηα κεηά ηελ 

εθινγή ηνπ πξνέδξνπ θ. Obama, ε θπβέξλεζε ηνπ νπνίνπ δήηεζε αλαδηαπξαγκάηεπζε 

ηεο. Σειηθά ζηηο 3/12/2010 νη δχν πιεπξέο θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία γηα αλαζεψξεζε 

ηεο ζπκθσλίαο, ε νπνία ππεγξάθε ζηηο 10/2/2011. 

6.2.   σέζειρ με ηην Κίνα  

H νηθνλνκηθή αλέιημε ηεο Κίλαο κέρξη ηψξα επεξέαζε ζεηηθά ηελ θνξεαηηθή νηθνλνκία. 

Σν 1992, φηαλ ε Ν. Κνξέα θαη ε Κίλα ζπλήςαλ δηπισκαηηθέο ζρέζεηο, ην κεηαμχ ηνπο 

εκπφξην ήηαλ νπζηαζηηθά αλχπαξθην. Σελ επνρή εθείλε νη Ζ.Π.Α. θαη ε Ηαπσλία ήζαλ 

νη πιένλ ζεκαληηθνί νηθνλνκηθνί εηαίξνη ηεο Ν. Κνξέαο.  



 45 

Έθηνηε, φκσο ε Κίλα άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ξαγδαία θαη απνηέιεζε θνξπθαίν 

νηθνλνκηθφ εηαίξν ηεο Κνξέαο. Σν 2012 ην δηκεξέο εκπφξην ηεο Κνξέαο κε ηελ Κίλα 

ήηαλ $ 215 δηο, ζε ζχγθξηζε κε ην πνζφ ξεθφξ ησλ $ 220,6 δηο ην πξνεγνχκελν έηνο. Οη 

εμαγσγέο ηεο Κνξέαο πξνο ηελ Κίλα ην 2011 έθηαζαλ ηα $ 134,3 δηο, απμεκέλεο θαηά 

0,1%. Αληίζηνηρα νη εηζαγσγέο ζεκείσζαλ πηψζε θαηά 6,5% θαη δηακνξθψζεθαλ ζε $ 

80,8 δηο. Χο απνηέιεζκα ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα ηεο Κνξέαο δηακνξθψζεθε ζε $ 53,5 

δηο.  

Οη Ννηηνθνξεάηηθεο επελδχζεηο ζηελ Κίλα ζπλέβαιαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ θνξεαηηθψλ επηρεηξήζεσλ. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, νη 

θνξεαηηθέο επηρεηξήζεηο επέλδπαλ ζηελ Κίλα, θπξίσο γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ ην ρακειφ 

εξγαηηθφ θφζηνο, γηα ηελ παξαγσγή ή ζπλαξκνιφγεζε θαη ελ ζπλερεία εμαγσγή 

πξντφλησλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο ε βαζηθή επηδίσμε είλαη πιένλ ε επηηφπηα 

παξαγσγή αγαζψλ γηα ηελ ίδηα ηελ θηλεδηθή αγνξά.  

Παξφια απηά, ε άλνδνο ηεο Κίλαο καθξνρξφληα δεκηνπξγεί επθαηξίεο αιιά ηαπηφρξνλα 

θαη θηλδχλνπο γηα ηελ Κνξέα. Ο πην άκεζνο θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηελ εμάξηεζε πνπ 

δεκηνπξγείηαη θαη ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ θνξεαηηθή νηθνλνκία ζε χθεζε αλ 

επηβξαδπλζεί ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Κίλαο. Πην καθξνπξφζεζκα φκσο ε Κνξέα 

θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηελ πξννπηηθή απψιεηαο ηνπ ηερλνινγηθνχ ηεο 

πξνβαδίζκαηνο, ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ ηεο Κίλαο. 

Ζ βαζηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε Κνξέα, γηα λα εμαθνινπζήζεη λα 

επσθειείηαη απφ ηε ξαγδαία άλνδν ηεο Κίλαο, είλαη νη εμήο:  

- Δπηθέληξσζε ζηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ζηηο θαηλνηνκίεο.  

- Αλάπηπμε λέσλ ηνκέσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ππεξεζηψλ. 

- Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη πξνψζεζε ζεζκηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο επειημίαο ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο. 

- Να πξνσζήζεη ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θαη λα δηακνξθψζεη θηιηθφ 

πεξηβάιινλ γηα ηηο μέλεο επελδχζεηο. 

- Να επεθηαζεί ζε λέεο αγνξέο γεηα λα κεηψζεη ηελ εμάξηεζε. 

Βέβαηα ε πξνψζεζε ησλ απαηηνχκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ ζπρλά ζπλαληά αληηδξάζεηο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα νη αληηδξάζεηο ησλ αγξνηψλ ζηε ζχλαςε ζπκθσληψλ ειεπζέξσλ 

ζπλαιιαγψλ.  

Βέβαηα ε ζπκθσλία ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ Κνξέαο θαη Κίλαο, γηα ηελ νπνία έρνπλ 

ήδε αξρίζεη νη δηαπξαγκαηεχζεηο, αλακέλεηαη λα έρεη ηεξάζηηα επίπησζε ζηελ 

θνξεαηηθή νηθνλνκία θαη απνηειεί απηή ηε ζηηγκή ηε ζεκαληηθφηεξε νηθνλνκηθή 

πξνηεξαηφηεηα ηεο ρψξαο. Οη δχν ρψξεο έρνπλ ζπκθσλήζεη λα απμήζνπλ ην δηκεξέο 

εκπφξην ζηα $ 300 δηο κέρξη ην 2015. 
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Ζ δηκεξήο ζπκθσλία Κνξέαο θαη Κίλαο ζα πξνρσξήζεη αλεμάξηεηα απφ ηελ αληίζηνηρε 

ηξηκεξή ζπκθσλία Κνξέαο, Κίλαο θαη Ηαπσλίαο, γηα ηελ νπνία έρεη ήδε ζπζηαζεί 

γξακκαηεία κε έδξα ηε ενχι, αιιά ζπλαληά πεξηζζφηεξα πξφβιεκα θαη γηα πνιηηηθνχο 

ιφγνπο. 

6.3.   σέζειρ με ηη Βόπεια Κοπέα  

Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηηο δηκεξείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο έρεη ην βηνκεραληθφ 

ζπγθξφηεκα πνπ ηδξχζεθε απφ ηε Νφηηα Κνξέα ζην Gaeseong ηεο Βφξεηαο Κνξέαο, ζην 

νπνίν εγθαηαζηάζεθαλ 123 λνηηνθνξεαηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ 53.000 

βνξεηνθνξεάηεο εξγαδφκελνπο θαη 800 απφ ηε Νφηηα Κνξέα. Πξφθεηηαη γηα ην κνλαδηθφ 

πξφγξακκα δηκεξνχο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δπν θνξεαηηθψλ θξαηψλ.  

Έλα άιιν ζεκαληηθφ πξφγξακκα δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ήηαλ νη επηζθέςεηο 

λνηηνθνξεαηψλ ηνπξηζηψλ ζην φξνο Geumqang, νη νπνίεο φκσο ηεξκαηίζζεθαλ ην ηνλ 

Ηνχιην 2008, κεηά ην θφλν λνηηνθνξεάηε ηνπξίζηα απφ ππξνβνιηζκφ ζηξαηηψηε ηεο 

Βνξείνπ Κνξέαο. 

Δπηπιένλ, ε Νφηηα Κνξέα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρεη παξάζρεη αλζξσπηζηηθή βνήζεηα 

ζηε Βφξεηα Κνξέα, εηδηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ρξφληαο έιιεηςεο ηξνθίκσλ πνπ 

αληηκεησπίδεη. 

6.4.   σέζειρ με ηην Δςπωπαϊκή Ένωζη  

Οη ζπκθσλία ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Κνξέαο 

ππνγξάθηεθε ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 6-10-2010 θαη εηέζε ζε ηζρχ απφ 1/7/2011. 

Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθφηαηε ζπκθσλία, θαζψο είλαη ε πιένλ νινθιεξσκέλε πνπ έρεη 

ζπλάςεη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη αλακέλεηαη φηη ζα ππεξδηπιαζηάζεη ην δηκεξέο 

εκπφξην ζε βάζνο κηαο εηθνζαεηίαο. 

Ζ ζπκθσλία πξνβιέπεη κεηψζεηο δαζκψλ κε ηελ έλαξμε ηζρχνο, αιιά θαη κε 

κεηαβαηηθή πεξίνδν. ε 5 έηε ζα έρνπλ θαηαξγεζεί νη δαζκνί γηα ην 98,7% ησλ δηκεξψλ 

εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ. Μεηά ηε ιήμε ησλ πξνβιεπφκελσλ κεηαβαηηθψλ πεξηφδσλ, νη 

δαζκνί ζα έρνπλ θαηαξγεζεί γηα ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ, κε νξηζκέλεο εμαηξέζεηο γηα 

έλα κηθξφ αξηζκφ επαίζζεησλ αγξνηηθψλ θαη αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, φπσο ην ξχδη θαη 

νξηζκέλα άιια πξντφληα, κηθξήο ζεκαζίαο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δπηπιένλ, ε ζπκθσλία πξνβιέπεη ηελ άξζε κε δαζκνινγηθψλ εκπνδίσλ, απειεπζέξσζε 

ηνπ εκπνξίνπ ππεξεζηψλ, ξπζκίδεη ζέκαηα δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, παξέρεη πξνζηαζία 

ζε δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ηζρπξφο κεραληζκφο 

επηβνιήο, ελαξκνληζκέλνο κε ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο.  

Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε ζπκπεξίιεςε ηεο πξνζηαζίαο ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ. 

Με ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο αλαγλσξίζηεθαλ άκεζα 162 επξσπατθέο 

γεσγξαθηθέο ελδείμεηο, ελψ πξνβιέπεηαη εηδηθφο κεραληζκφο γηα ηελ ζπκπεξίιεςε θαη 

λέσλ ζην κέιινλ. 

Μεηαμχ ησλ άκεζα αλαγλσξηζκέλσλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη νη 

εμήο ειιεληθέο: : Διηά Καιακάηαο, Μαζηίρα Υίνπ, Φέηα, Οχδν, Ρεηζίλα θαη Κξαζηά 

άκνο.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη νη πξνβιεπφκελεο κεηψζεηο δαζκψλ γηα πξντφληα 

ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο. 
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HSK Πεξηγξαθή Πξντφληνο 
Βαζηθφο 

Γαζκφο % 
Μεηψζεηο Γαζκψλ 

030345 
Κφθθηλνη ηφλνη θαηαςπγκέλνη, κε 

εμαίξεζε ηα θηιέηα 
10 

Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

0304295000 
Κφθθηλνη ηφλνη, θηιέηα ή άιιε 

ζάξθα, λσπά ή θαηαςπγκέλα 
10 

ε 4 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

0406 Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί 36 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9 

ηνπ παξαξηήκαηνο 2-Α-1 

πξνβιέπεηαη ε αδαζκνιφγεηε 

εηζαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ 

πνζνηήησλ ηπξηψλ, νη νπνίεο 

αξρίδνπλ  απφ 4560 ηφλνπο 

γηα ην πξψην έηνο θαη 

απμάλνληαη ζηαδηαθά. Γηα ηηο 

εηζαγφκελεο πνζφηεηεο πέξαλ 

ηεο αλσηέξσ πνζφζησζεο, 

επηβάιιεηαη ν βαζηθφο 

δαζκφο, ν νπνίνο κεηψλεηαη 

εηεζίσο ζε 16 ίζεο εηήζηεο 

δφζεηο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ. Απφ ην δέθαην έθην 

έηνο θαη κεηά κεδελίδνληαη νη 

δαζκνί θαη ην ζχλνιν ησλ 

εηζαγσγψλ γίλεηαη ρσξίο 

δαζκνχο. 

0409000000 Φπζηθφ Μέιη 

243% ή 1,864 

won/kg, φπνην 

είλαη 

κεγαιχηεξν 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

10 ηνπ παξαξηήκαηνο 2-Α-1 

πξνβιέπεηαη ε αδαζκνιφγεηε 

εηζαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ 

πνζνηήησλ, νη νπνίεο 

αξρίδνπλ  απφ 50 ηφλνπο γηα 

ην πξψην έηνο θαη απμάλνληαη 

ζηαδηαθά ζηνπο 75 ηφλνπο ζην 

δέθαην έθην έηνο θαη ζην εμήο 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο. 

0511996000 Φπζηθά θνπγγάξηα 8 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

0802500000 Φπζηίθηα 30 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

0806200000 ηαθίδα 21 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

1005909000 Καιακπφθη 328 

ε 14 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 
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1207200000 Βακβαθφζπνξνο 3 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

130190 Μαζηίρα 3 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

1509100000 Παξζέλν Διαηφιαδν 8 

ε 6 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

1509900000 Λνηπά Διαηφιαδα 8 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

180610 
θφλε θαθάν κε πξνζζήθε 

δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθψλ 
8 

Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

180620 

Παξαζθεπάζκαηα απφ θαθάν ζε 

ηεκάρηα ή ζπζθεπαζία άλσ ησλ 2 

θηιψλ 

8 

ε 6 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

180631 
Παξαζθεπάζκαηα απφ θαθάν 

παξαγεκηζκέλα 
8 

ε 6 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

180632 
Παξαζθεπάζκαηα απφ θαθάν κε 

παξαγεκηζκέλα 
8 

ε 6 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

1806901000 νθνιάηεο 8 

ε 6 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

1806909090 Εαραξψδε ζνθνιάηαο 8 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

2005700000 Διηέο 20 

ε 6 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

2008701000 
Ρνδάθηλα δαραξνχρα ζε 

αεξνζηεγή ζπζθεπαζία 
50 

ε 8 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

2008209000 Ρνδάθηλα Λνηπά 45 

ε 6 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

200911 Υπκφο πνξηνθάιη θαηαςπγκέλνο 54 

ε 4 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

200912 

Υπκνί πνξηνθάιη κε 

θαηαςπγκέλνη κε Brix πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ην 20 

54 

ε 6 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 
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200919 
Υπκνί πνξηνθάιη κε 

θαηαςπγκέλνη, ινηπνί 
54 

ε 4 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

220110 Μεηαιιηθά θαη αεξηνχρα λεξά 8 

ε 6 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

2204 Κξαζί 15 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

220900 Ξχδη 8 

ε 6 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

2401 
Αθαηέξγαζηα Καπλά θαη 

Απνξξίκκαηα 
20 

ε 11 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

2501009010 Αιάηη βξψζηκν 8 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

2501009020 Καζαξφ αιάηη 8 

ε 4 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

2501009090 Αιάηη, άιιν 8 

ε 4 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

251110 Θεηηθφ βάξεην θπζηθφ (Βαξηηίλε) 3 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

2515111000 Μάξκαξα αθαηέξγαζηα 3 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

2515112000 Σξαβεξηίλεο αθαηέξγαζηεο 3 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

251512 
Μάξκαξα θαη ηξαβεξηίλεο 

ηεκαρηζκέλα 
3 

Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

2515121000 Μάξκαξα ηεκαρηζκέλα 3 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

2515122000 Σξαβεξηίλεο ηεκαρηζκέλεο 3 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

251910 
Αλζξαθηθφ καγλήζην, θπζηθφ 

(Μαγλεζίηεο) 
3 

Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

2710114000 Νάθζα 0 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 
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290545 Γιπθεξίλε 8 

ε 4 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

300190 Ζπαξίλε 0 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

3004 Φάξκαθα 8 

1) Άκεζα κε ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηεο ΔΔ.  2) ε 4 ίζεο 

εηήζηεο δφζεηο αξρίδνληαο απφ 

ηελ έλαξμε ηεο ΔΔ 

320414 
Υξσζηηθέο άκεζεο θαη 

παξαζθεπάζκαηα απηψλ 
8 

Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

320416 
Υξσζηηθά αληηδξαζηήξηα θαη 

παξαζθεπάζκαηα 
8 

Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

3301 
Αηζέξηα Έιαηα (γηα ην ginseng 

ηζρχνπλ δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο) 
8 

Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

330290 

Λνηπά κείγκαηα επσδψλ νπζηψλ 

(πεξηπνίεζε θαη πξνζηαζία 

δέξκαηνο) 

8 

ε 4 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

3304 Πξντφληα νκνξθηάο ή καθηγηάδ 8 

1) Άκεζα κε ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηεο ΔΔ.  2) ε 4 ίζεο 

εηήζηεο δφζεηο αξρίδνληαο απφ 

ηελ έλαξμε ηεο ΔΔ. 3) ε 6 

ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

3305 Παξαζθεπάζκαηα γηα ηα καιηά 8 

1) Άκεζα κε ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηεο ΔΔ.  2) ε 4 ίζεο 

εηήζηεο δφζεηο αξρίδνληαο απφ 

ηελ έλαξμε ηεο ΔΔ. 3) ε 6 

ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

3307 

Παξαζθεπάζκαηα γηα ην μχξηζκα, 

απνηξηρσηηθά, αξψκαηα, 

απνζκεηηθά θαη άιια θαιιπληηθά 

(Γηα ηα πγξά γηα θαθνχο επαθήο φ 

βαζηθφο δαζκφο είλαη 6,5%). 

8 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

3401 

απνχληα θαη άιια 

παξαζθεπάζκαηα γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ δέξκαηνο. 

8 ή 6,5 

1) Άκεζα κε ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηεο ΔΔ.  2) ε 4 ίζεο 

εηήζηεο δφζεηο αξρίδνληαο απφ 

ηελ έλαξμε ηεο ΔΔ. 3) ε 6 

ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 
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3824909010 

Ληπάζκαηα κηθξνζηνηρείσλ, άιια 

απφ ηα πεξηιακβαλφκελα ζηνλ 

θσδηθφ 31 

6,5 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

39 
Πιαζηηθέο χιεο θαη 

ηερλνπξγήκαηα απφ απηέο 
8 ή 6,5 

1) Άκεζα κε ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηεο ΔΔ.  2) ε 4 ίζεο 

εηήζηεο δφζεηο αξρίδνληαο απφ 

ηελ έλαξμε ηεο ΔΔ. 3) ε 6 

ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

392010 
Πιάθεο, θχιια θαη ινηπά πφ 

πνιπκεξή ηνπ αηζπιελίνπ  
6,5 

ε 4 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

3926909000 

Άιια ηερλνπξγήκαηα απφ 

ηερληηέο ίιεο (πιήλ ησλ θσδ. 3901 

θαη 3914) 

8 

ε 4 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

400400 Απνξξίκκαηα απφ θανπηζνχθ 3 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

4004000000 
Απνξξίκκαηα θαη ζξαχζκαηα κε 

ζθιεξπλκέλνπ θανπηζνχθ 
3 

Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

420310 Γεξκάηηλα ελδχκαηα 13 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

430211 

Γνπλνδέξκαηα απφ βηδφλ 

δεςαζκέλα ή θαηεξγαζκέλα (κε 

ζπλαξκνινγεκέλα) 

5 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

430219 

Λνηπά γνπλνδέξκαηα δεςαζκέλα 

ή θαηεξγαζκέλα (κε 

ζπλαξκνινγεκέλα) 

5 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

430220 Απνθφκκαηα γνπλνδεξκαησλ 5 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

430230 

Γνπλνδέξκαηα θαη απνθφκκαηα 

γνπλνδεξκάησλ 

(ζπλαξκνινγεκέλα) 

5 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

4303 
Δλδχκαηα, εμαξηήκαηα έλδπζεο 

θαη άιια είδε απφ γνπλνδέξκαηα 
16 

Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

470730 
Υαξηί γηα αλαθχθισζε απφ 

κεραληθφ πνιηφ 
0 

Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

5201 Αθαηέξγαζην βακβάθη 0 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

5204 Νήκαηα γηα ξάςηκν απφ βακβάθη 8 Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 
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ηεο ΔΔ 

61 
Πιεθηά ελδχκαηα θαη 

ζπκπιεξψκαηα 
13 ή 8 

Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

611020 
Βακβαθεξά πνπιφβεξ θαη 

παξφκνηα είδε 
13 

Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

62 
Δλδχκαηα θαη ζπκπιεξψκαηα 

(άιια απφ πιεθηά) 
13 ή 8 

Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

6201 
Παιηά θαη παξφκνηα είδε 

(αλδξηθά) 
13 

Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

6202 
Παιηά θαη παξφκνηα είδε 

(γπλαηθεία) 
13 

Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

6802211000 Μάξκαξν επεμεξγαζκέλν 8 

ε 6 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

6802212000 Σξαβεξηίλε επεμεξγαζκέλε 8 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

711311 
Κνζκήκαηα αξγπξά κε πέηξεο 

(πνιχηηκεο ή κή) 
8 

ε 6 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

71131910 
Κνζκήκαηα απφ ιεπθφρξπζν κε 

πέηξεο (πνιχηηκεο ή κή) 
8 

ε 4 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

71131920 
Κνζκήκαηα απφ ρξπζφ κε πέηξεο 

(πνιχηηκεο ή κή) 
8 

ε 6 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

71131990 

Κνζκήκαηα απφ ινηπά πνιχηηκα 

κέηαιια κε πέηξεο (πνιχηηκεο ή 

κή) 

8 

ε 6 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

7113201000 

Κνζκήκαηα απφ θνηλά κέηαιια 

επηζηξσκέλα κε ιεπθφρξπζν κε 

πέηξεο (πνιχηηκεο ή κή) 

8 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

7113202000 

Κνζκήκαηα απφ θνηλά κέηαιια 

επηζηξσκέλα κε πνιχηηκα 

κέηαιια κε πέηξεο (πνιχηηκεο ή 

κή) 

8 

ε 4 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

7113203000 

Κνζκήκαηα απφ θνηλά κέηαιια 

επηρξπζσκέλα κε πέηξεο 

(πνιχηηκεο ή κή) 

8 

ε 4 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 
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7113209000 

Κνζκήκαηα απφ θνηλά κέηαιια 

επαξγπξσκέλα κε πέηξεο 

(πνιχηηκεο ή κή) 

8 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

740400 
Απνξξίκκαηα θαη ζξαχζκαηα απφ 

ραιθφ 
0 

Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

760200 
Απνξξίκκαηα θαη ζξαχζκαηα απφ 

αινπκίλην 
0 

Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

7606120000 

Πιάθεο, θχιια θαη ηαηλίεο απφ 

θξάκαηα αινπκηλίνπ πνπ δελ 

ππεξβαίλνπλ ηα 0,2 mm 

8 

ε 4 ίζεο εηήζηεο δφζεηο 

αξρίδνληαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΔΔ 

8516601000 Ζιεθηξηθνί θνχξλνη 8 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

890690 Λνηπά πινία 0 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ΔΔ 

ημανηική παπαηήπηζη:  

Απφ 1/7/2011, πνπ ηζρχεη ε πκθσλία Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ, νη εμαγσγέο καο γηα λα 

απνιαχζνπλ ηηο κεηψζεηο ή ηηο απαιιαγέο δαζκψλ πνπ πξνβιέπεη ε ζπκθσλία, πξέπεη 

λα ζπλνδεχνληαη απφ δήισζε θαηαγσγήο (origin declaration), ε νπνία κπνξεί λα 

εθδίδεηαη κφλν απφ εγθεθξηκέλνπο εμαγσγείο (approved exporters). Όηαλ πξφθεηηαη γηα 

πξντφληα αμίαο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 6000 επξψ, φινη νη εμαγσγείο έρνπλ ην δηθαίσκα 

έθδνζεο δήισζεο θαηαγσγήο. 

Σα θνξεαηηθά πξντφληα πνπ εηζάγνληαη ζηε ρψξα καο, πξέπεη επίζεο λα ζπλνδεχνληαη 

απφ αλάινγε δήισζε θαηαγσγήο, κε ηηο ίδηεο αθξηβψο πξνυπνζέζεηο.  

χκθσλα κε ην Παξάξηεκα 3 ηνπ πξσηνθφιινπ γηα ηνπο θαλφλεο θαηαγσγήο ηεο 

ζπκθσλίαο, νη δειψζεηο θαηαγσγήο πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηνλ αξηζκφ ηεο άδεηαο ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ εμαγσγέα θαη λα πεξηέρνπλ ην εμήο θείκελν: 

«Ο εμαγσγέαο ησλ πξντφλησλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ έγγξαθν (άδεηα 

ηεισλείνπ ππ’ αξηζκφλ …..(αλαθέξεηαη ν αξηζκφο έγθξηζεο ηνπ εμαγσγέα)) δειψλεη 

φηη, εθηφο αλ δειψλεηαη ζαθψο άιισο, ηα πξντφληα απηά είλαη πξνηηκεζηαθήο 

θαηαγσγήο ………(αλαθέξεηαη ε θαηαγσγή ησλ πξντφλησλ)».  

Σν αληίζηνηρν θείκελν ζηα αγγιηθά είλαη ην εμήο: 

«The exporter of the products covered by this document (customs authorization No….. 

(αλαθέξεηαη ν αξηζκφο έγθξηζεο ηνπ εμαγσγέα))  declares that , except where otherwise 

clearly indicated, these products are of …… (αλαθέξεηαη ε θαηαγσγή ησλ πξντφλησλ)» 

H δήισζε θαηαγσγήο κπνξεί λα γίλεη κε ηελ κνξθή Invoice Declaration, πάλσ ζην 

ηηκνιφγην ή ζε θάπνην άιιν έγγξαθν πνπ ζπλνδεχεη ηα εκπνξεχκαηα ή αθφκε θαη ζε 

μερσξηζηφ έγγξαθν. Πξέπεη φκσο πάλσ ζην έγγξαθν ηεο δήισζεο θαηαγσγήο λα 

γίλεηαη ιεπηνκεξήο θαη επαθξηβήο θαηαγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ ψζηε λα είλαη εθηθηφο 

ν εληνπηζκφο θαη ε αλαγλψξηζή ηνπο. Απφ ηελ άθημε ησλ πξντφλησλ ζηελ Κνξέα, 

ππάξρεη πξνζεζκία ελφο έηνπο γηα ηελ επίθιεζε ηεο ζπκθσλίαο θαη απαιιαγή ή κείσζε 

δαζκψλ.  
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πρλά παξαηεξνχληαη θαζπζηεξήζεηο ζηε ρνξήγεζε απφ ηα ειιεληθά ηεισλεία ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ εγθεθξηκέλνπ εμαγσγέα, αιιά ζηελ πξάμε δελ ππάξρεη πξφβιεκα, ε 

δήισζε θαηαγσγήο κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη αλαδξνκηθά εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ 

είζνδν ησλ πξντφλησλ ζηελ Κνξέα. ε πεξίπησζε πνπ ν εμαγσγέαο απνθηά ηελ 

ηδηφηεηα «approved exporter» κεηά ηελ εμαγσγή ηνπ πξντφληνο, γίλεηαη δεθηφ ην 

πηζηνπνηεηηθφ θαηαγσγήο πνπ ζα εθδίδεηαη φηαλ πιένλ έρεη απνθηεζεί ε ηδηφηεηα απηή. 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη κνλίκσο ειιεηκκαηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην κε ηελ Κνξέα, ην 

νπνίν νθείιεηαη ηφζν ζηε δηάξζξσζε ησλ εμαγσγψλ ησλ δπν πιεπξψλ, φζν θαη ζηελ 

χπαξμε ζεκαληηθψλ δαζκνινγηθψλ θαη κε δαζκνινγηθψλ εκπνδίσλ πξφζβαζεο ζηελ 

θνξεαηηθή αγνξά.  

 

Ζ πκθσλία Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Κνξέαο, ζα ζπκβάιιεη 

ζηελ άξζε πνιιψλ εκπνδίσλ πξφζβαζεο ζηελ θνξεαηηθή αγνξά, κεηαμχ απηψλ θαη ζηα 

γεσξγηθά πξντφληα, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε ρψξα καο.  

 

Απφ πιεπξάο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλακέλεηαη λα ππάξμεη ζεκαληηθφ φθεινο ζε 

θιάδνπο φπσο ρεκηθά, θάξκαθα, θαιιπληηθά, αγξνηηθά πξντφληα θαη ηξφθηκα,   

κεραλήκαηα, θιπ. Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε Κνξέα απνζθνπεί ζε ζεκαληηθά νθέιε ζηηο 

εμαγσγέο απηνθηλήησλ θαη ειεθηξνληθψλ.  
 
Από ηόηε πνπ εηέζε ζε ηζρύ (1-7-2013) ε πκθσλίαο Διεπζέξσλ πλαιιαγώλ (Δ) 
Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη Κνξέαο, ην δηκεξέο εκπόξην παξνπζίαζε ειαθξά αύμεζε ην 
2011 θαη έθηαζε ηα $ 103,1 δηο, αιιά ζηε ζπλέρεηα ην 2012 ππνρώξεζε ζηα $ 99,7 δηο, 
κεησκέλν θαηά 3,3%.  
 
Σν 2012 νη εμαγσγέο ηεο Δ.Δ. παξνπζίαζαλ αύμεζε θαηά 6,2%, από $ 47,4 δηο ζε $ 50,4 δηο. 
Αληηζέησο, νη θνξεαηηθέο εμαγσγέο ζεκείσζαλ κεγάιε πηώζε θαηά 11,4% θαη από $ 55,7 δηο 
έπεζαλ ζηα $ 49,4 δηο. Ωο απνηέιεζκα, ην δηκεξέο εκπνξηθό ηζνδύγην από έιιεηκκα 
κεηαηξάπεθε ζε κηθξό πιεόλαζκα πεξίπνπ $ 1 δηο ππέξ ηεο Δ.Δ. 
 
Αλαιπηηθά νη εμέιημε ηνπ εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ ηεο Κνξέαο κε ηελ Δ.Δ θαη ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο 
εκπνξηθνύο ηεο εηαίξνπο θαίλεηαη από ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
 

(USD) 2010 2011 2012 2012/2011 

Κνξεαηηθέο Δηζαγσγέο 

χλνιν 425,301,170 524,374,949 519,581,584 -0.9% 

Κίλα 71,696,453 86,425,821 80,777,791 -6.5% 

Ηαπσλία 64,279,363 68,301,925 64,350,837 -5.8% 

ΖΠΑ 40,423,302 44,567,237 43,337,402 -2.8% 

Δ.Δ. 38,712,959 47,405,753 50,359,339 6.2% 

Κνξεαηηθέο Δμαγσγέο 

χλνιν 467,375,080 556,513,835 548,075,929 -1.5% 

Κίλα 116,917,270 134,204,926 134,331,099 0.1% 

Ηαπσλία 28,207,510 39,712,548 38,850,174 -2.2% 

ΖΠΑ 49,822,805 56,203,001 58,523,678 4.1% 

Δ.Δ. 53,583,777 55,735,911 49,378,559 -11.4% 

Δμσηεξηθφ Δκπφξην 

χλνιν 892,676,250 1,080,888,784 1,067,657,513 -1.2% 

Κίλα 188,613,723 220,630,747 215,108,890 -2.5% 

Ηαπσλία 92,486,873 108,014,473 103,201,011 -4.5% 

ΖΠΑ 90,246,107 100,770,238 101,861,080 1.1% 

Δ.Δ. 92,296,736 103,141,664 99,737,898 -3.3% 
Πεγή: Korea International Trade Association 
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Η θαιύηεξε επίδνζε ησλ εμαγσγώλ ηεο Δ.Δ., ζε ζρέζε κε ηηο θνξεαηηθέο, σο έλα βαζκό 
νθείιεηαη ζηε δηαθνξά δαζκώλ κεηαμύ ησλ δπν πιεπξώλ, θαζώο ν κέζνο δαζκόο γηα ηελ Κνξέα 
πξηλ από ηε ζπκθσλία ήηαλ 12,2% ζηελ Κνξέα, ζε ζύγθξηζε κε 6,6% ζηελ Δ.Δ.   
 
Η κεγαιύηεξε αύμεζε ζεκεηώζεθε ζηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ ηεο Βόξεηαο Θάιαζζαο, κεηά ηελ 
θαηάξγεζε ηνπ δαζκνύ 3%, νη εμαγσγέο ηνπ νπνίνπ απμήζεθαλ από $ 1,2 δηο ην 2011 ζε $ 5 
δηο ην 2012. Μεγάιε αύμεζε ζεκείσζαλ θαη νη εμαγσγέο κεραλεκάησλ, απηνθηλήησλ θαη 
αληαιιαθηηθώλ. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη ε Δ.Δ. παξνπζίαζε αύμεζε ζην κεξίδηό ηεο ζηελ 
αγνξά, από 9% ην 2011 ζε 9,7% ην 2012. Αληίζεηα ηα κεξίδηα ησλ άιισλ ηξηώλ κεγάισλ 
εηαίξσλ ηεο ρώξαο (Κίλαο, Ιαπσλίαο θαη ΗΠΑ) ζεκείσζαλ πηώζε.  
 
Παξά ηε ζεκαληηθή πηώζε ησλ θνξεαηηθώλ εμαγσγώλ, δελ ζπλάγεηαη όηη ε Δ σθέιεζε 
κνλνκεξώο ζηελ Δ.Δ. Άιισζηε, ν βαζκόο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο Δ από ηηο θνξεαηηθέο 
επηρεηξήζεηο είλαη ζαθώο πςειόηεξνο, θαζώο ήηαλ 66% ην 2011 θαη 81% ην 2012. Αληίζηνηρα, 
γηα ηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο ν βαζκόο ρξεζηκνπνίεζεο ήηαλ 47% ην 2011 θαη απμήζεθε ζε 
68% ζηηο αξρέο ηνπ 2012. 
 
Η κεγαιύηεξε κείσζε ησλ θνξεαηηθώλ εμαγσγώλ, πξνήιζε θπξίσο από ηε πηώζε ζηηο 
εμαγσγέο πινίσλ, νη νπνίεο από $ 13,6 δηο ην 2010, κεηώζεθαλ ζε $ 12,5 δηο ην 2011 θαη ζε 
κόιηο $ 7,8 δηο ην 2012. Η κεγάιε απηή πηώζε νθείιεηαη ζηελ ππεξβάιινπζα πξνζθνξά ζηελ 
παγθόζκηα αγνξά πινίσλ θαη ζηνλ ηζρπξό αληαγσληζκό από ηα θηλεδηθά λαππεγεία, ζηα νπνία 
πιένλ αληηζηνηρεί ην 45% ησλ λαππεγήζεσλ. Να ζεκεησζεί όηη ε Δ δελ είρε επίδξαζε ζηηο 
εμαγσγέο πινίσλ, γηαηί νη δαζκνί ήηαλ ήδε κεδεληθνί.  
 
Δπίζεο, ζεκαληηθή πηώζε παξνπζίαζαλ νη θνξεαηηθέο εμαγσγέο ειεθηξνληθώλ, νη νπνίεο από 
$11,1 δηο ην 2010, έπεζαλ ζε $ 8,8 δηο ην 2011 θαη ζε $ 7,9 δηο ην 2012. Η πηώζε ησλ 
θνξεαηηθώλ εμαγσγώλ ειεθηξνληθώλ νθείιεηαη ζηελ κεηαθνξά ηεο παξαγσγήο ζηε ΝΑ Αζία θαη 
θπξίσο ζην Βηεηλάκ, ζην νπνίν παξάγεηαη πιένλ πνιύ κεγάιν κέξνο ησλ πξντόλησλ ηεο 
Samsung. Πξόθεηηαη γηα πξντόληα πνπ ππάγνληαη ζηε ζπκθσλία ηνπ ΠΟΔ γηα ηηο ηερλνινγίεο 
πιεξνθνξηθήο θαη απνιάκβαλαλ ήδε επλντθό θαζεζηώο πξηλ από ηε Δ. Άιισζηε, νη 
θνξεαηηθέο επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθώλ απμάλνπλ ζπλερώο ην κεξίδηό ηνπο ζηελ παγθόζκηα 
αγνξά. 
 
Να ζεκεησζεί όηη γηα ηα πξντόληα πνπ επεξεάδνληαη από ηε Δ, όπσο ηα απηνθίλεηα, ηα 
κεραλήκαηα θαη ηα ρεκηθά, νη θνξεαηηθέο εμαγσγέο παξνπζίαζαλ αλνδηθή ηάζε, παξά ηελ 
ύθεζε ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο. Δηδηθά, γηα ηα απηνθίλεηα πάλησο, κεγάιν κέξνο ηεο 
παξαγσγήο ησλ Hyundai θαη Kia έρεη κεηαθεξζεί ζηελ Σζερία θαη ηε ινβαθία.  
 
Οη άκεζεο θνξεαηηθέο επελδύζεηο ζηελ Δ.Δ. ην 2012 απμήζεθαλ θαηά 38% θαη έθηαζαλ ηα $ 5 
δηο. Αληίζηνηρα νη άκεζεο επελδύζεηο από ηελ Δ.Δ. ζηελ Κνξέα ην 2012 ζεκείσζαλ θάζεηε 

πηώζε θαηά 45,1% θαη δηακνξθώζεθαλ ζε $ 3 δηο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη έλαο απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θνξείο άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Κνξέα. 

7.  Δμποπική Πολιηική 

7.1.   ςμθωνίερ Δλεςθέπος Δμποπίος    

H Κνξέα έρεη ελ ηζρχ πκθσλίεο Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ (Δ) κε ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ηηο ΖΠΑ, ηε Υηιή, ηε ηγθαπνχξε, ηελ ΔΕΔ, ηελ Ηλδία, ην Πεξνχ θαη ην 

ΑΔΑΝ. Οη 8 ελ ηζρχ Δ ζπκπεξηιακβάλνπλ 45 ρψξεο θαη θαιχπηνπλ ην 35,2% ηνπ 

εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, έρνπλ νινθιεξσζεί Δ κε ηελ Κνινκβία 

θαη ηελ Σνπξθία, νη νπνίεο δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ.  

Ζ Κνξέα είλαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζχλαςε Δ κε ηηο εμήο ρψξεο: Καλαδά, 

Μεμηθφ, πκβνχιην πλεξγαζίαο Υσξψλ ηνπ Κφιπνπ (GCC), Απζηξαιία, Νέα 

Εειαλδία, Βηεηλάκ, Ηλδνλεζία θαη Κίλα. Δπίζεο, έρνπλ αξρίζεη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα 

ηε ζχλαςε ηξηκεξνχο Δ κεηαμχ Κνξέαο, Κίλαο θαη Ηαπσλίαο. Σέινο, ε Κνξέα 
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ζπκκεηέρεη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο Πεξηθεξεηαθήο 

Οινθιεξσκέλεο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο γχξσ απφ ην ΑΔΑΝ.  

Παξάιιεια γίλνληαη δηαβνπιεχζεηο γηα ηελ έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηε ζχλαςε 

Δ κε ηελ Ηαπσλία, ην Ηζξαήι, ηε Μαιαηζία, θαη ην Mercosur. 

Πξφζθαηα ε Κνξέα θαη ε Κίλα ζηηο 2/5/2012 άξρηζαλ δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζχλαςε 

Δ. Ζ ζπκθσλία απηή απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε πξνηεξαηφηεηα ηεο θνξεαηηθήο 

εκπνξηθήο πνιηηηθήο. Όκσο, πξφθεηηαη γηα πνιχπινθν εγρείξεκα θαη αλακέλεηαη λα 

ζπλαληήζεη αληηδξάζεηο, ιφγσ ησλ κεγάισλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα πξνθαιέζεη ζηνλ 

θνξεαηηθφ αγξνηηθφ ηνκέα.  

Ζ ζχλαςε Δ κε ηελ Ηαπσλία, είλαη αθφκε πην δχζθνιε, φρη κφλν γηα νηθνλνκηθνχο, 

αιιά θαη γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο.  

ηηο 20/11/2012 απνθαζίζηεθε ε έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα κηα ηξηκεξή Δ 

κεηαμχ Κνξέαο, Κίλαο θαη Ηαπσλίαο. Πξφθεηηαη γηα ηεξάζηηαο ζεκαζίαο εγρείξεκα, ην 

νπνίν φκσο είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθν θαη ζα ρξεηαζζεί πνιχ ρξφλν, θαζψο πέξαλ ησλ 

άιισλ ζα ζπλαληήζεη θαη πνιηηηθά εκπφδηα. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπκθσλίαο απηήο 

έρεη ζπζηαζεί γξακκαηεία κε έδξα ηε ενχι. 

7.2.   Γαζμολογικά και Μη Γαζμολογικά Δμπόδια    

Ζ Κνξέα, ιφγσ ηεο κε αληαγσληζηηθήο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο χπαξμεο ηζρπξήο νκάδαο 

πίεζεο εθ κέξνπο ησλ αγξνηψλ, ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ πιένλ ακπληηθψλ ρσξψλ 

ζε ζέκαηα απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο γεσξγηθψλ πξντφλησλ.  

Ο κέζνο δαζκφο ζην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ είλαη 12,8%, ζε ζχγθξηζε 7,5% πνπ είλαη ν 

αληίζηνηρνο κέζνο φξνο ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. Δηδηθφηεξα φκσο γηα ηα γεσξγηθά 

πξντφληα ν κέζνο δαζκφο είλαη 52,2%, ζε ζχγθξηζε κε κέζν φξν 17% ζηηο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη δαζκνί ππεξβαίλνπλ ην 200%. Δηδηθφηεξα γηα ηα 

βηνκεραληθά πξντφληα ε δαζνινγηθή πξνζηαζία είλαη αξθεηά κηθξφηεξε κε κέζν δαζκφ 

6,7%, ζε ζχγθξηζε κε 5,5% ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ.  

Βέβαηα απφ 1/7/2011 πνπ εηέζε ζε ηζρχ ε πκθσλία Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ, νη 

δαζκνί γηα ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα θαηαξγήζεθαλ ή κεηψλνληαη ζηαδηαθά αλάινγα κε 

ηελ πξνβιεπφκελε κεηαβαηηθή πεξίνδν. 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ δηάθνξνη θφξνη πνιπηειείαο ή εηδηθνχ ζθνπνχ πνπ επίζεο 

επηβαξχλνπλ ηα εηζαγφκελα πξντφληα.  

Πέξαλ φκσο ησλ δαζκψλ θαη ησλ θφξσλ, ππάξρεη θαη κηα ζεηξά απφ κε δαζκνινγηθά 

εκπφδηα, φπσο ηδηάδνληα πξφηππα, θπηνυγεηνλνκηθά εκπφδηα, θαλνληζκνί ζπζθεπαζίαο, 

γξαθεηνθξαηηθά πξνβιήκαηα, θιπ. 

Βέβαηα, ε ζπκθσλία ειεπζέξνπ εκπνξίνπ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη δεκηνπξγήζεη 

πνιχ πην επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηα πξντφληα καο, κε ηελ θαηάξγεζε ησλ δαζκψλ θαη ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο επίιπζεο πνιιψλ κε δαζκνινγηθψλ εκπνδίσλ. 

8.  Η Κοπεαηική Αγοπά 
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Ζ αληηπξνζψπεπζε μέλσλ εηαηξεηψλ ζηελ Κνξέα, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ 

πξντφληα ε ππεξεζίεο ηνπο, είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε. Οη επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο 

εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ. 

Δπηπιένλ, ζηνλ ηνκέα ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ, κφλν εηαηξεία πνπ βάζεη ηνπ λφκνπ 

έρεη θαηαρσξεζεί επηζήκσο ζηηο ζρεηηθέο ιίζηεο, είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηάζρεη ζε 

δηεζλείο δηαγσληζκνχο. Χο εθ ηνχηνπ, πνιιέο μέλεο εηαηξείεο ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο 

ζπλεξγαζίαο ή αληηπξνζψπεπζεο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηε πξφζβαζή ηνπο 

ζηελ θνξεαηηθή αγνξά. 

Οη ηξφπνη δηαλνκήο θαη νη κεζάδνληεο πνηθίινπλ αλαιφγσο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ 

πξντφληνο. Οη ζεκαληηθφηεξεο αγνξέο εηζαγφκελσλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ 

ζπγθεληξψλνληαη ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Ζ δηαλνκή ζηε ιηαληθή πψιεζε δηέπεηαη απφ έλα 

αξθεηά πνιχπινθν ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε κηθξψλ, νηθνγελεηαθψλ 

θαηαζηεκάησλ, πάγθσλ ζε ιατθέο αγνξέο ή ππαηζξίσλ πσιεηψλ. Παξάιιεια, ηδηαίηεξα 

ζηηο κεγάιεο πφιεηο, ππάξρνπλ πνιιέο αιπζίδεο πνιπθαηαζηεκάησλ. Μέζσ απηψλ 

πξνσζνχληαη, θπξίσο, ηα μέλα πξντφληα ζηνλ Κνξεάηε θαηαλαισηή. Πξηλ κεξηθά έηε 

άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ην ζχζηεκα ησλ ππεξαγνξψλ, κεγάισλ δειαδή θέληξσλ 

πσιήζεσο, φπνπ ηα εθεί δηαηηζέκελα πξντφληα πσινχληαη ζε ρακειέο ηηκέο. 

ηε ενχι ζπγθεληξψλεηαη ην 27% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Ζ πξσηεχνπζα ηεο 

Κνξέαο κε ηηο πεξηβάιινπζεο απηήλ κεηξνπνιηηηθέο πφιεηο απνξξνθά πιένλ ηνπ 45% 

ηεο ζπλνιηθήο θαηαλαιψζεσο αγαζψλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε εκθάληζε ησλ εθπησηηθψλ θαηαζηεκάησλ ζπλέβαιε ζηελ 

αλάπηπμε ηεο αγνξάο θζελψλ πξντφλησλ. Παξάιιεια φκσο εμαθνινπζεί λα ππάξρεη 

έληνλε δήηεζε θαη γηα επψλπκα πξντφληα. 

Σν ζχζηεκα δηαλνκήο ζηελ Κνξέα ραξαθηεξίδεηαη απφ πιεζψξα κεζαδφλησλ. Πξψηνο 

κεζάδσλ είλαη ν εκπνξηθφο αληηπξφζσπνο, εηζαγσγέαο ή δηαλνκέαο. Πξνηνχ θζάζνπλ 

ζην ιηαλνπσιεηή ηα πξντφληα, δηέξρνληαη κέζσ θαλαιηψλ αληηπξνζψπσλ ή 

ρνλδξεκπφξσλ. Οη κεγάιεο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ζπλήζσο δελ αγνξάδνπλ απεπζείαο 

απφ ην εμσηεξηθφ. Αλ θαη ε πξαθηηθή απηή ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη λα αιιάδεη. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ εηζάγνπλ αγαζά, 

κέζσ εηαηξεηψλ δηεζλνχο εκπνξίνπ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην φκηιν. Ζ πξνψζεζε 

πξντφλησλ κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ησλ κεγάισλ νκίισλ επηρεηξήζεσλ δελ 

ζεκαίλεη απηφκαηα θαη ηελ επηηπρή ηνπο ηνπνζέηεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Οη 

κεγάιεο εηαηξείεο δηεζλνχο εκπνξίνπ ζπρλά πζηεξνχλ ζε επειημία, ζε ζρέζε κε 

κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ εηζάγνπλ νιηγφηεξα πξντφληα θαη επηθεληξψλνπλ 

πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε απηά. 

Γηα ηα πεξηζζφηεξα θαηαλαισηηθά αγαζά ηα πνζνζηά κεηθηνχ θέξδνπο έρνπλ σο εμήο:  

- Δκπνξηθφο αληηπξφζσπνο: Γεληθψο 10%. Σν πνζνζηφ απμάλεηαη ζε 15-18% 

φηαλ πξφθεηηαη πεξί εηζαγσγήο πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο.  

- Υνλδξέκπνξνο : 15% 

- πλήζε θαηαζηήκαηα: 15%  

- Μηθξά (νηθνγελεηαθά) θαηαζηήκαηα: 15%  

- Αιπζίδεο supermarkets : 15-20%  

- Πνιπθαηαζηήκαηα : 20-35%  

- Καηαζηήκαηα εθπηψζεσλ : 10-12% 
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πρλά, νη εγρψξηεο βηνκεραλίεο εηζάγνπλ πξντφληα νκνεηδή πξνο ηα δηθά ηνπο θαη ηα 

πξνσζνχλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηνπο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φκσο πθίζηαηαη θίλδπλνο 

αληηγξαθήο ηνπ εηζαγνκέλνπ πξντφληνο.  

Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, φηη νη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ Κνξεαηψλ πθίζηαληαη 

δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγεο κε ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηηο θνηλσληθέο 

θαη πνιηηηζηηθέο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο.        

Δηδηθφηεξα γηα ηα ηξφθηκα νξηζκέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνξεαηηθήο αγνξάο 

είλαη ηα εμήο:  

- εκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ εζηηαηνξίσλ, ζηα νπνία ππνινγίδεηαη φηη 

δαπαλείηαη ην ήκηζπ πεξίπνπ ηεο νηθνγελεηαθήο δαπάλεο γηα δηαηξνθή. 

- Τπάξρνπλ πάξα πνιινί κεζάδνληεο 

- Ζ πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην εκπφξην ηξνθίκσλ είλαη 

κηθξνκεζαίεο. 

- Ο κεγαιχηεξνο θχθινο εξγαζηψλ ζηα ηξφθηκα γίλεηαη νπσξνιαραληθά, ηα 

ςάξηα θαη ην θξέαο. 

- Ζ ππνδνκή δελ είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή.  

 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Κνξεάηε θαηαλαισηή ηξνθίκσλ είλαη ηα εμήο: 

 

- Ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πγηεηλή δηαηξνθή 

- Ηζρπξή πξνηίκεζε γηα ηελ παξαδνζηαθή θνξεαηηθή δηαηξνθή, αλ θαη ηειεπηαία 

ππάξρεη ηάζε πηνζέηεζεο δπηηθψλ δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ, θπξίσο απφ ηνπο 

λένπο θαη ηνπο πην εχπνξνπο.  

- ε γεληθέο γξακκέο φκσο δελ γλσξίδεη πνιιά πξάγκαηα γηα ηα εηζαγφκελα 

πξντφληα. 

- Σν 46% ησλ Κνξεαηψλ αγνξάδνπλ εηζαγφκελα πξντφληα ειθπφκελνη απφ ηε 

ζπζθεπαζία ηνπο, θαη κφιηο ην 20%, ιφγσ ηεο δηαηξνθηθήο ηνπο αμίαο.  

Οη πσιήζεηο πξντφλησλ δηαηξνθήο door to door, κέζσ internet θαη κέζσ ηειενπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ είλαη πάξα πνιχ δηαδεδνκέλεο. Μεγαιχηεξε δηαθίλεζε door to door 

παξνπζίαζαλ ην λσπφ γάια, ην γηανχξηη θαη ην εκθηαισκέλν λεξφ. 

Μεγάιε αλάπηπμε γλσξίδνπλ ηα εθπησηηθά θαηαζηήκαηα θαη νη αιπζίδεο supermarkets. 

Οη Κνξεάηεο δελ ζπλεζίδνπλ λα ηνπνζεηνχλ ζηελ θαηάςπμε ε λα δηαηεξνχλ ζην ςπγείν 

θξέζθα πξντφληα. Απηφ γίλεηαη ζπλήζσο γηα ηππνπνηεκέλα αγαζά φπσο noodles, έηνηκα 

γεχκαηα, γαιαθηνθνκηθά ή ηνλ θηκά. Δπεηδή φκσο ππάξρεη ηάζε γηα νινέλα θαη 

κεγαιχηεξε απαζρφιεζε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο κε αληίζηνηρε ζπλέπεηα ηελ εθ κέξνπο 

ησλ εξγαδνκέλσλ έιιεηςε ρξφλνπ γηα παξαζθεπή γεπκάησλ, είλαη βέβαην φηη 

κειινληηθά ζα ππάξμεη αθφκε κεγαιχηεξε δήηεζε ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ 

δηαηξνθήο.  

Κάηη άιιν πνπ ζπλεζίδεηαη ζηελ Κνξέα είλαη ε απνμήξαλζε νξηζκέλνπ είδνπο 

ηξνθίκσλ φπσο ηα ζαιαζζηλά, ηα ιαραληθά θαη ηα θξνχηα.  

Δηδηθφηεξα γηα ηα πνηά ε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε αθνξά ζηελ κπχξα θαη αθνινπζεί ην 

παξαδνζηαθφ πνηφ ην Soju. Ηδηαίηεξε άλνδν γλσξίδεη ηειεπηαία ε θαηαλάισζε ελφο 

άιινπ παξαδνζηαθνχ θνξεαηηθνχ πνηνχ, ηνπ Makoli.   
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Ζ θαηαλάισζε θξαζηνχ γλσξίδεη επίζεο ζεακαηηθή αχμεζε, θαζψο νη Κνξεάηεο 

πηνζεηνχλ δπηηθά πξφηππα θαη ηαμηδεχνπλ ζην εμσηεξηθφ, ελψ ηα εζηηαηφξηα κε μέλε 

θνπδίλα θαζεκεξηλά πιεζαίλνπλ. Σν θξαζί είλαη ην αγαπεκέλν νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ 

ησλ γπλαηθψλ. Ζ κείσζε ησλ πςειψλ δαζκψλ, πνπ απνηεινχζαλ θαηά ην παξειζφλ 

ζνβαξφ εκπφδην εηζφδνπ μέλσλ νηλνπλεπκαησδψλ ζηε Ν. Κνξέα, έρεη ζπληειέζεη ζηελ 

αχμεζε ηεο θαηαλαιψζεσο ηνπο. Αλακέλεηαη φκσο αθφκε κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ 

εηζαγσγψλ, ιφγσ ηεο ζπκθσλίαο ειεπζέξνπ εκπνξίνπ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ράξε 

ζηελ νπνία νη δαζκνί απφ 15% έπεζαλ ζην κεδέλ. Πξψηε ζηεο εμαγσγέο θξαζηνχ πξνο 

ηε Ν. Κνξέα έξρεηαη ε Γαιιία, αθνινπζνχκελε απφ ηε Υηιή (κε ηελ νπνία ηζρχεη ήδε 

ζπκθσλία ειεπζέξνπ εκπνξίνπ), ηηο Ζ.Π.Α., ηελ Ηηαιία θαη ηελ Απζηξαιία. 

Πνιχ επλντθέο είλαη νη πξννπηηθέο γηα ηα πξντφληα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο. Οη 

ζπλνιηθέο εηζαγσγέο πξντφλησλ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ζηελ Κνξέα είλαη αθφκε 

ζρεηηθά κηθξέο, αιιά ηα ηειεπηαία ρξφληα απμήζεθαλ κε κέζν εηήζην ξπζκφ 65%. Ζ 

Κνξέα πξφζθαηα πηνζέηεζε ην δηθφ ηεο ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ βηνινγηθήο 

θαιιηέξγεηαο, ην νπνίν πξνβιέπεη φηη ηα εηζαγφκελα πξντφληα πξέπεη λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε απηφ. Ζ αλαγλψξηζε ησλ μέλσλ νξγαληζκψλ πηζηνπνίεζεο 

απφ ην θνξεαηηθφ ζχζηεκα είλαη ρξνλνβφξα θαη δαπαλεξή. Χο απνηέιεζκα 

δεκηνπξγήζεθαλ πξνβιήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ παξάηαζε ηεο παξάιιειεο ηζρχνο 

ηνπ παιαηφηεξνπ θαζεζηψηνο κέρξη ηηο 31/12/2013. Σν παιαηφ ζχζηεκα αλαγλσξίδεη 

φιεο ηηο επίζεκεο μέλεο πηζηνπνηήζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ησλ ειιεληθψλ. Ζ 

Δπξσπατθή Έλσζε ζα επηδηψμεη ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο ηζνδπλακίαο ζπζηεκάησλ 

πηζηνπνίεζεο, ε νπνία φκσο ζα είλαη ρξνλνβφξα. Γηα απηφ, παξάιιεια ζα αζθεζεί 

πίεζε γηα λα παξαηαζεί ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξάιιειεο ηζρχνο ηνπ παιαηνχ 

ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο. 

Ζ Κνξέα απνηειεί ηε 10
ε
 κεγαιχηεξε αγνξά θαιιπληηθψλ θαη ηελ 5

ε
 ζε πξντφληα 

πεξηπνηήζεσο δέξκαηνο. Όηαλ κηιάκε γηα αγνξά θαιιπληηθψλ ζηελ Κνξέα, ελλννχκε 

κηα επξχηεξε γθάκα πξντφλησλ φπσο εθείλα ηεο πεξηπνηήζεσο δέξκαηνο, ηηο αληειηαθέο 

ινζηφλ, ηα αξψκαηα, ηηο νδνληφπαζηεο, ηα ζακπνπάλ ηα απνζκεηηθά, ηα πξντφληα 

πεξηπνηήζεσο ησλ παηδηψλ θάζε ειηθίαο θαη έλα πνιιά άιια. 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο θνξεαηηθήο αγνξάο θαιιπληηθψλ ππεξβαίλεη εηεζίσο ηα $ 5 δηο. 

Οη ηάζεηο ηεο αγνξάο θαιιπληηθψλ ζηελ Κνξέα είλαη νη εμήο:  

- Δμεηδίθεπζε πξντφλησλ γηα άλδξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά. 

- Ζ θαηαλάισζε φιν θαη πεξηζζνηέξσλ πξντφλησλ πνπ πεξηέρνπλ θπζηθά 

ζπζηαηηθά. Σν ειαηφιαδν σο βάζε θαιιπληηθψλ είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιέο.  

- Ζ δηάζεζε ησλ εηζαγνκέλσλ πξντφλησλ νκνξθηάο θπξίσο ζε πνιπθαηαζηήκαηα 

θαη εηδηθέο Boutiques.   

- Σα Δπξσπατθά θαιιπληηθά πξνηηκψληαη ησλ πξνειεχζεσο Ζ.Π.Α. 

- εκαληηθή αχμεζε ησλ εηζαγνκέλσλ πξντφλησλ γηα ηελ πγηεηλή ησλ καιιηψλ 

φπσο ζακπνπάλ, conditioners, δειέ θαη θξέκεο θπξίσο γηα γπλαίθεο ειηθίαο 

κεηαμχ 30-40 εηψλ, αιιά θαη ησλ πξντφλησλ πεξηπνηήζεσο δέξκαηνο. 

Σειεπηαία απμάλεηαη ηαρχηαηα ε εηζαγσγή θαιιπληηθψλ γηα άλδξεο.  

- Πνιχ ελδηαθέξνπζα είλαη ε ζηξνθή ησλ Κνξεαηψλ πξνο ηα θαιιπληηθά πνπ 

ηαπηφρξνλα έρνπλ θαη ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο (cosmeceuticals). Απηά 

απαληψληαη ππφ ηελ νξνινγία “highly functional products” : “εμαηξεηηθψο 

ιεηηνπξγηθά πξντφληα” θαη πεξηιακβάλνπλ ηα πξντφληα ιεπθάλζεσο δέξκαηνο 

(Οη Αζηάηηζζεο θαηέρνληαη απφ “ην ζχλδξνκν ηεο Υηνλάηεο” θαη γηα αηψλεο ην 
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δέξκα απφ πνξζειάλε ζεσξείηαη ην ζχκβνιν ηεο απφιπηεο νκνξθηάο), ηα  

αληηξπηηδηθά θαη φζα πξνθπιάζζνπλ ην δέξκα απφ ηνλ ήιην.  

- Πξνβιήκαηα, δεκηνπξγνχληαη απφ ηε θνξεαηηθή λνκνζεζία πνπ ραξαθηεξίδεη 

νξηζκέλα θαιιπληηθά σο ιεηηνπξγηθά (ιεχθαλζεο δέξκαηνο, αληηξπηηδηθά, 

αληειηαθά) θαη απαηηεί λα πεξηέρνπλ νξηζκέλεο θχζεσο ζπζηαηηθά.  

Ζ δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαιιπληηθψλ έρεη σο εμήο:  

α) Τπνβάιιεηαη ζρεηηθφ αίηεκα πξνο ηελ Έλσζε Δκπφξσλ Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ 

ηεο Κνξέαο κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά (ζχζηαζε ηα πξντφληνο,  πξνέιεπζε 

βηνκεραλίαο θιπ) 

β) Δμεηάδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πξντφληνο. 

γ) Ζ Έλσζε Δκπφξσλ Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ πξνσζεί ην πξντφλ κε ζρεηηθή 

έθζεζε ηεο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζηε Γ/λζε Σεισλείσλ, ζηελ Αξρή Σξνθίκσλ θαη 

Φαξκάθσλ  θαη ζην ηνπηθφ θέληξν έξεπλαο πγηεηλήο θαη πεξηβάιινληνο.   

 

Όιν θαη πεξηζζφηεξνη Κνξεάηεο αγνξάδνπλ πιένλ πξντφληα κέζσ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξεη ην telemarketing θαη ην δηαδίθηπν, θαζψο ηα πξνκεζεχνληαη ρσξίο λα 

κεηαθηλεζνχλ θαη παξαδίδνληαη ζπίηη ηνπο. Δηδηθά γηα ην δηαδηθηπαθφ εκπφξην, ε 

ξαγδαία εμάπισζή ηνπ νθείιεηαη ζηελ επξχηαηα δηαδεδνκέλε δηαδηθηπαθή θνπιηνχξα, 

θαζψο ε Κνξέα είλαη κηα απφ ηηο θνξπθαίεο ρψξεο ζε ζπλδέζεηο δηαδηθηχνπ.  

Όζνλ αθνξά ζην telemarketing, ε Κνξέα κέζα ζε ειάρηζηα ρξφληα αλαδείρηεθε σο ε 

δεχηεξε κεγαιχηεξε αγνξά παγθνζκίσο. Αξρηθά ην telemarketing αθνξνχζε θπξίσο ζε 

θνζκήκαηα θαη είδε ελδχζεσο-ππνδήζεσο. ήκεξα ην 35% ησλ ζρεηηθψλ εθπνκπψλ 

δηαθεκίδνπλ πξντφληα πγείαο θαη νκνξθηάο. Έρεη ππνινγηζζεί, φηη νη ηειεζεαηέο 

πξνγξακκάησλ telemarketing ζηελ Κνξέα δαπαλνχλ ρξφλν 3-4 θνξέο πεξηζζφηεξν απφ 

εθείλνπο ησλ Ζ.Π.Α., θπξίσο ιφγσ πςειφηεξεο πνηφηεηαο πξντφλησλ δηαθεκηδνκέλσλ 

ζηα Κνξεάηηθα θαλάιηα. 

Οη επηρεηξεκαηίεο πνπ επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ Κνξέα πξέπεη λα ιάβνπλ 

ππφςε ηα εμήο: 

α) Τπάξρνπλ εκπφδηα ζηελ εηζαγσγή νξηζκέλσλ πξντφλησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

λσπά νπσξνθεπεπηηθά. 

β) Ζ ζπλεξγαζία κε ηνλ θαηάιιειν αληηπξφζσπν απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα 

ηελ είζνδν ζηελ αγνξά. 

γ) Οη Κνξεάηεο επηρεηξεκαηίεο ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία είλαη αμηφπηζηνη, 

αιιά πάληα απαηηείηαη ε δένπζα πξνζνρή, εηδηθά γηα φζνπο έξρνληαη ζε επαθή γηα 

πξψηε θνξά κε ηε αγνξά. 

δ) Ζ πξνζσπηθή επαθή παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο. 

ζ) Οη ζπρλέο επηζθέςεηο ζηελ Κνξέα θαη αληίζηξνθα, εληζρχνπλ ην θιίκα ζπλεξγαζίαο 

θαη εκπεδψλνπλ ηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

η) Δπεηδή ηα ειιεληθά πξντφληα δελ είλαη γλσζηά ζηελ Κνξέα, απαξαίηεηε είλαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε εθζέζεηο θαη επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο. 

9.    Γπάζειρ ηο 2012 - Πποηάζειρ  

Ζ ζπκθσλία νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Νφηηαο Κνξέαο, κε 

βάζε ηελ νπνία ζπλεζηήζε Μεηθηή Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ, ησλ επελδχζεσλ, ηεο ηερλνινγηθήο ζπλεξγαζίαο, 
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ηεο λαπηηιηαθήο θαη λαππεγηθήο ζπλεξγαζίαο θαη άιισλ δηκεξψλ ζεκάησλ, φπσο θαη 

γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.  

Ζ 1
ε
 χλνδνο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζπκθσλία απηή Μεηθηήο Γηππνπξγηθήο 

Δπηηξνπήο  (ΜΓΔ) έγηλε ην 2011 ζηε ενχι, ελψ ε δεχηεξε ζπκθσλήζεθε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αζήλα εληφο ηνπ 2013.  

Σν ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ, είλαη ην πνιχ κεγάιν 

εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο ρψξαο καο, ην νπνίν νθείιεηαη ζηε δηάξζξσζε ησλ δπν 

νηθνλνκηψλ, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εθηθηή ε εμηζνξξφπεζή ηνπ, θαζψο ε Κνξέα 

εμάγεη πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ζε αληίζεζε κε ηελ Διιάδα πνπ 

ζηεξίδεηαη αθφκε ζε παξαδνζηαθά πξντφληα ρακειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο.  

Με δεδνκέλε ηε κεγάιε αληζνκέξεηα ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ, πξέπεη λα 

επηδηψμνπκε ηελ αληηζηάζκηζή ηνπο, φρη κφλν κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ καο, 

αιιά θαη κέζσ ηεο απνθφκηζεο νθειψλ θαη απφ άιινπο ηνκείο, φπσο ν ηνπξηζκφο, νη 

επελδχζεηο θαη ε ηερλνινγηθή ζπλεξγαζία. 

Γηα ηα επφκελα ρξφληα, επηβάιιεηαη ε έληαζε ησλ πξνζπαζεηψλ πξνψζεζεο ειιεληθψλ 

πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχκε ηελ αλακελφκελε άλνδν ησλ θνξεαηηθψλ 

εηζαγσγψλ θαη ηε πκθσλία Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Κνξέαο, 

πνπ ηζρχεη απφ 1/7/2011.  

Οξηζκέλα απφ ηα πξντφληα πνπ έρνπλ επλντθέο πξννπηηθέο είλαη ηα εμήο: ςάξηα, πνηά, 

ρπκνί, ηπξηά, πξψηεο χιεο γηα ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ειαηφιαδν, ηξφθηκα γεληθψο, 

θαιιπληηθά θαη ηδηαίηεξα ηα θπζηθά κε βάζε ην ειαηφιαδν ή δηάθνξα βφηαλα, 

γνπλαξηθά, κάξκαξα, νηθνδνκηθά πιηθά ή ζρεηηθέο ηερλνινγίεο, πξντφληα αινπκηλίνπ, 

αθαηέξγαζηα δέξκαηα, βακβάθη θαη θαπλά. Σα αλαθεξζέληα πξντφληα απνηεινχλ απιά 

ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα, θαζψο ε Κνξέα πξαγκαηνπνηεί έλα επξχηαην θάζκα 

εηζαγσγψλ θαη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο γηα πάξα πνιιά πξντφληα, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φκσο φηη ζα είλαη δηεζλψο αληαγσληζηηθά. 

Γηα ηα ηξφθηκα, παξά ηηο ζεηηθέο πξννπηηθέο, εηδηθά κεηά ηε πκθσλία Διεπζέξσλ 

πλαιιαγψλ, ε ρψξα καο έπαςε λα ζπκκεηέρεη επίζεκα ζηε δηεζλή έθζεζε ηξνθίκσλ 

Seoul Food & Hotel. Βέβαηα, ην 2012 έγηλε εθηθηή ε ειιεληθή παξνπζία ζηελ έθζεζε, 

ράξε ζε πξσηνβνπιία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Φζηψηηδαο, ην νπνίν ζπκκεηείρε κε 10 

επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ πνπ παξνπζίαζαλ πξντφληα, φπσο ειαηφιαδν, ηπξηά, ζάιηζεο θαη 

θξαζηά, κε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηηο εμαγσγέο ηξνθίκσλ έρεη ε αλαγλψξηζε ησλ Γεσγξαθηθψλ 

Δλδείμεσλ απφ ηελ Κνξέα, ζχκθσλα κε ηε Δ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Όκσο, γηα 

λα αμηνπνηεζνχλ νη Γεσγξαθηθέο Δλδείμεηο, πξέπεη αθελφο λα γίλεη ε θαηάιιειε 

πξνβνιή ηνπο θαη αθεηέξνπ λα πξνζηαηεπηνχλ απφ παξαβηάζεηο.  

Σν Γξαθείν ΟΔΤ είρε ζπλαληήζεηο κε θνξεαηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ παξαβίαδαλ ην 

ΠΟΠ ηεο θέηαο, νη νπνίεο ηειηθά δηαθφςνπλ ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ απηψλ ή ηα 

κεηνλφκαζαλ ζε ιεπθά ηπξηά. Δπηπιένλ, κεηά απφ παξέκβαζή καο, απνξξίθηεθαλ θαη 

δπν αηηήζεηο θαηνρχξσζεο ζεκάησλ πνπ πεξηείραλ παξαλφκσο ηνλ φξν θέηα.  

Βέβαηα, απηφ δελ ιχλεη ην πξφβιεκα, θαζψο ε κφλε νπζηαζηηθή πξνζηαζία ηεο θέηαο 

είλαη ε είζνδνο θαη θαζηέξσζε ησλ πξντφλησλ καο ζηελ αγνξά. Βέβαηα, πξφζθαηα 

άξρηζαλ λα γίλνληαη θάπνηεο εηζαγσγέο, αιιά ην πξντφλ εμαθνινπζεί λα είλαη ειάρηζηα 

γλσζηφ.  
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Σν Γξαθείν ΟΔΤ έρεη πξνηείλεη ηελ αλάιεςε κηαο νινθιεξσκέλεο θαη ζπζηεκαηηθήο 

πξνζπάζεηαο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ειιεληθψλ ηπξηψλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε θέηα 

θαη ηα πξντφληα ΠΟΠ – ΠΓΔ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα κπνξνχζε λα εμαζθαιηζζεί 

ρξεκαηνδφηεζε θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Οξηζκέλα ζεκαληηθά πξντφληα καο ζπλαληνχλ πγεηνλνκηθά θαη θπηνπγεηνλνκηθά 

εκπφδηα, γηα ηα νπνία ε ρψξα καο πξέπεη λα πξνσζήζεη ηελ άξζε ηνπο. Χο παξάδεηγκα, 

αλαθέξνπκε ηελ απαγφξεπζε εηζαγσγήο λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, γηα ηα νπνία 

λα ην γξαθείν καο ζεσξεί φηη πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηα αθηηλίδηα θαη 

εζπεξηδνεηδή.  

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Gateway to Korea, 

δηνξγαλψλνληαη εηεζίσο ηξείο επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο ζηνπο θιάδνπο «Πεξηβάιινλ 

- Δλέξγεηα» θαη «Τγεία - Ηαηξηθέο Σερλνινγίεο». Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα βξνπλ 

πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.eu-gateway.eu  . 

Υξήζηκα εξγαιεία είλαη ε δηνξγάλσζε επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ θαη νη ζπκκεηνρέο 

ζε εθζέζεηο. Δπίζεο, γηα νξηζκέλα πξντφληα πξνηείλνληαη εηδηθέο δξάζεηο, φπσο νη 

εθζεζηαθέο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ην χλδεζκν Διιήλσλ 

Γνπλνπνηψλ ζηε ενχι γηα ηελ ειιεληθή γνχλα, πξνζθιήζεηο αγνξαζηψλ, 

γεπζηγλσζίεο, παξνπζίαζε ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο θαη δηαηξνθήο, θιπ. 

Πνιχ κεγάιεο δπλαηφηεηεο παξνπζηάδεη ε θνξεαηηθή αγνξά γνχλαο, εηδηθά κεηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηεο Δ. Σν 2011 είρε πξαγκαηνπνηεζεί κε επηηπρία ζηε ενχι 

εθζεζηαθή εθδήισζε θαη επίδεημε κφδαο γηα ηελ πξνβνιή ηεο ειιεληθήο γνχλαο. Χο 

ζπλέρεηα ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο ν χλδεζκνο Διιήλσλ Γνπλνπνηψλ, ζε ζπλεξγαζία 

κε ην Γξαθείν ΟΔΤ ενχι, πξνζθάιεζε αγνξαζηέο θαη δεκνζηνγξάθνπο ζηε δηεζλή 

έθζεζε γνχλαο ηεο Αζήλαο (28-31/3/2012).  

Να ζεκεησζεί φηη ε θνξεαηηθή αγνξά γνχλαο παξνπζηάδεη πνιχ κεγάιεο δπλαηφηεηεο, 

εηδηθά κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο Δ, πνπ επέθεξε ηελ άξζε ηνπ δαζκνχ 15%. Απηφ 

καο δίλεη ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ Κηλέδσλ αληαγσληζηψλ καο, νη νπνίνη 

θπξηαξρνχλ ζηελ αγνξά.   

ηελ Κνξέα ππάξρνπλ παγθφζκηαο εκβέιεηαο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο, πνπ 

αλαιακβάλνπλ πιένλ έξγα πςειήο ηερλνινγίαο, νη νπνίεο ζπρλά ελδηαθέξνληαη γηα 

ππεξγνιαβίεο θαη γηα πξνκήζεηα δνκηθψλ πιηθψλ, θπξίσο ζηε Μέζε Αλαηνιή. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο είλαη ζε αλαδήηεζε ζπλεξγαζηψλ, 

γηα αλάιεςε κεγάισλ έξγσλ. Παξφιν πνπ νη ειιεληθέο θαη νη θνξεαηηθέο 

θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο είλαη θαηά βάζε αληαγσληζηέο, ζε ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο 

ακνηβαία επσθεινχο ζπλεξγαζίαο θαη ζα ήηαλ ρξήζηκν ην άλνηγκα ζρεηηθνχ δηαιφγνπ. 

Οη θνξεαηηθέο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα είλαη κφιηο $ 7,8 εθαη., θπξίσο ζε δίθηπα 

δηαλνκήο θαη γξαθεία αληηπξνζψπεπζεο ησλ θνξεαηηθψλ λαππεγείσλ θαη ησλ άιισλ 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ.  

Αληηζέησο, απφ ηελ Διιάδα έρνπλ γίλεη δπν ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηελ Κνξέα απφ 

ηελ Intralot (εθκεηάιιεπζε παηρληδηψλ Λφηην) θαη απφ ηε Folli-Follie (δίθηπν 

πξνψζεζεο θνζκεκάησλ, αμεζνπάξ θαη σξνινγίσλ).   

Όκσο, πξφζθαηα, παξνπζηάζζεθε ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ απφ θνξεαηηθέο επηρεηξήζεηο 

γηα επελδχζεηο ζηελ Διιάδα θαη εηδηθά ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα 

http://www.eu-gateway.eu/
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απνθξαηηθνπνηήζεσλ. Πξάγκαηη, νη Κνξεάηεο εθηηκνχλ φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ 

Διιάδα, δεκηνπξγεί επθαηξίεο, φπσο άιισζηε γλσξίδνπλ θαη απφ ηε δηθή ηνπο εκπεηξία, 

απφ ηελ αζηαηηθή θξίζε ην 1997-98.  

Σν Γξαθείν καο δηαηεξεί επαθέο κε ζεκαληηθνχο δπλεηηθνχο επελδπηέο, φπσο ε Woori 

Bank, ε Daewoo Securities θαη ε Samsung Engineering. Δπηπιένλ, ν φκηινο Hanwha 

ελδηαθέξζεθε γηα επελδχζεηο ζε θσηνβνιηατθά πάξθα. Βέβαηα, κέρξη ηψξα ην 

ελδηαθέξνλ απηφ δελ θαηέιεμε ζε επελδχζεηο ζηελ Διιάδα, αιιά απηφ εληάζζεηαη ζηε 

γεληθφηεξε αδπλακία ηεο ρψξαο καο λα πξνζειθχζεη μέλεο επελδχζεηο. Με ηε βειηίσζε 

ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο ζηε ρψξα καο, απηφ αλακέλεηαη λα αιιάμεη. 

Σν Γξαθείν ΟΔΤ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εδψ εηαηξεία ηνπ δηεζλνχο νίθνπ παξνρήο 

ινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ PriceWaterhouseCoopers, ζηηο 5/4/2012 παξνπζίαζε ζε 

επελδπηέο ηεο Κνξέαο ην ειιεληθφ πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ. 

Ζ ηερλνινγηθή ζπλεξγαζία είλαη επίζεο έλαο ζεκαληηθφο ηνκέαο γηα ηε δηκεξή 

ζπλεξγαζία. ηελ πξψηε ζχλνδν ηεο ΜΓΔ ην 2011, ζπκθσλήζεθε ε ελεξγνπνίεζε ηεο 

Μεηθηήο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ πνπ πξνβιέπεη ε δηκεξήο πκθσλία Δπηζηεκνληθήο 

θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο. Δπηπιένλ, ν θνξεαηηθφο νξγαληζκφο NRF (National 

Research Foundation of Korea), πξφηεηλε ηε ζχλαςε Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο κε ηε ΓΓΔΣ, 

ζην νπνίν λα πεξηιακβάλεηαη θαη παξάξηεκα κε ζπγθεθξηκέλεο θνηλέο δξάζεηο. Μέρξη 

ζηηγκήο δελ ππήξμε θάπνηα εμέιημε ζηα ζέκαηα απηά. 

Ζ ρψξα καο πξέπεη λα επηδηψμεη έλα δηκεξή δηάινγν γηα ηε δηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

ζηα λαπηηιηαθά ζέκαηα θαη ζηηο λαππεγήζεηο, κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ 

κείσζεο ηεο ππεξβνιηθήο εηο βάξνο καο αληζνκέξεηαο ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ ζηνλ ηνκέα 

απηφ. Δλδερνκέλσο, ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επελδχζεηο ζηελ Διιάδα απφ 

ηα θνξεαηηθά λαππεγεία, ηα νπνία αλαδεηνχλ ηξφπνπο δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, αθφκε θαη ζε ηνκείο πέξαλ ηεο λαπηηιίαο. 

Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ Κνξέα ζε ζέκαηα πξάζηλεο αλάπηπμεο παξνπζηάδεη επίζεο 

ελδηαθέξνλ, θαζψο ε Κνξέα πξαγκαηνπνηεί κεγάιεο επελδχζεηο ζηελ ελεξγεηαθή 

ηερλνινγία, ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, θαη ζηηο πξάζηλεο ηερλνινγίεο.  

Θεσξνχκε φηη ζα ήηαλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο ρψξαο καο λα επηδηψμεη ηε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Κνξέα ζε ζέκαηα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Πξάγκαηη ζηνλ ηνκέα απηφ ε 

Κνξέα είλαη απφ ηηο πιένλ πξνεγκέλεο ρψξεο παγθνζκίσο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, 

παξνπζηάδεη θαη ην θνξεαηηθφ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ, ζην νπνίν 

φιεο νη ζπλαιιαγέο (δεκνζίεπζε δηαγσληζκνχ, ππνβνιή πξνζθνξψλ, αμηνιφγεζε 

πξνζθνξψλ κέζσ πνζνηηθψλ θαη πνζνηηθνπνηεκέλσλ πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ, επηινγή 

αλαδφρνπ, ππνβνιή παξαζηαηηθψλ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη εμφθιεζε) 

πξαγκαηνπνηνχληαη on line, ρσξίο λα ππάξρεη πξνζσπηθή επαθή ησλ πξνκεζεπηψλ κε 

ηελ ππεξεζία πξνκεζεηψλ.  

Οη αθίμεηο θνξεαηψλ ηνπξηζηψλ ζηε ρψξα καο είλαη πεξίπνπ 40.000 εηεζίσο θαη 

ππνιείπνληαη θαηά πνιχ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ππάξρνπλ. Ο Σνπξηζκφο είλαη ν ηνκέαο, 

ζηνλ νπνίν κπνξνχκε λα έρνπκε ηα πην άκεζα απνηειέζκαηα. Ζ εηθφλα ηεο ρψξαο καο 

είλαη πνιχ ειθπζηηθή ζηελ Κνξέα. Όκσο, γηα λα έξζνπλ ηνπξίζηεο ρξεηάδεηαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξνβνιή ηεο Διιάδνο σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, δεκηνπξγία 

δηθηχνπ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ γηα ηελ 

θνξεαηηθή αγνξά ηνπξηζηηθψλ παθέησλ.  



 64 

Μεγάιε ζεκαζία έρεη ην άλνηγκα απεπζείαο αεξνπνξηθήο ζχλδεζεο Διιάδνο θαη 

Κνξέαο. Σν ζέκα ζπδεηείηαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα, αιιά ζηελ παξνχζα ζπγθπξία δελ 

αλακέλεηαη λα ππάξμεη πξφνδνο.   

Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία, δηαλνίγνληαη πνιχ επλντθέο 

πξννπηηθέο γηα κείσζε ηεο αληζνκέξεηαο ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ, κέζσ ζεκαληηθήο 

αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ καο, πξαγκαηνπνίεζεο θνξεαηηθψλ επελδχζεσλ, πξνζέιθπζεο 

ηνπξηζηψλ, ζπλεξγαζίαο ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη ηεο επέθηαζεο ηεο δηκεξνχο 

νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζε άιινπο ηνκείο. Όκσο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε 

δξαζηεξηνπνίεζή καο θαη ε αλάιεςε κηαο νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηαο κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο.  
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