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ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΣΕΟΥΛ 
 

 

Έρευνα Αγοράς Ελαιολάδου Νοτίου Κορέας 2019 

 

Α. Διαδικασίες Εισαγωγής Ελληνικού Ελαιολάδου 

Από την 1η Ιουλίου του 2011 τέθηκε σε ισχύ η “Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας”, η οποία προβλέπει σταδιακή κατάργηση 

των εισαγωγικών δασμών για τα περισσότερα  προϊόντα. Για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 

(Δασμολογική Κλάση 150910) η ΣΕΣ ορίζει εισαγωγικό δασμό της τάξης του 5%, ενώ τα λοιπά 

ελαιόλαδα της κλάσης 150990 εισέρχονται στη Νότιο Κορέα αδασμολόγητα. 

Για να υπαχθεί το εξαγόμενο ελληνικό προϊόν στην Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών 

(ΣΕΣ), εφόσον η συνολική αξία του εμπορεύματος υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ, ο εξαγωγέας θα 

πρέπει να ζητήσει την έκδοση “Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα” από την Τελωνειακή 

Περιφέρεια στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας είναι εγκατεστημένος, καθώς η εν λόγω 

συμφωνία δεν προβλέπει την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1. Οι όροι και οι 

προϋποθέσεις για την έκδοση Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. 

Δ17Γ 5005477 ΕΞ2012/03-02-2012 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Α.Υ.Ο.), η οποία 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. 588/Τεύχος Β΄/05-03-2012 και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο 

διαύγεια, όπου και είναι προσβάσιμη στο σύνδεσμο 

 https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%9244%CE%A5%CE%97-%CE%913%CE%A3?inline=true. 

Επίσης, υφίσταται και διευκρινιστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων και 

Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο δύναται  να 

αντληθεί από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10418419&adreseeID=10001980 

(πρόκειται για το αρχείο Απλοποιημένη Διαδικασία _ Εξαγωγές στην Κορέα - Συμφωνία 

Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας της Κορέας). 

Από τον ανωτέρω σύνδεσμο έχει κανείς πρόσβαση και στα απαραίτητα δικαιολογητικά 

που θα πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή (Αίτηση, Υπεύθυνες Δηλώσεις, 

Ερωτηματολόγιο αυτό-αξιολόγησης). 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%9244%CE%A5%CE%97-%CE%913%CE%A3?inline=true
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10418419&adreseeID=10001980
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Η σαφής γνώση της σχετικής διαδικασίας από τον εξαγωγέα είναι πολύ σημαντική, διότι σε 

αρκετές περιπτώσεις τα Ελληνικά Τελωνεία δεν είναι ενημερωμένα ή/και παρουσιάζουν μεγάλη 

δυσκαμψία στην έκδοση της άδειας αυτής. 

Ωστόσο, η απόκτησή της από τον εξαγωγέα είναι απολύτως απαραίτητη, διότι αυτός στη 

συνέχεια θα πρέπει να συντάξει “Δήλωση Προτιμησιακής Καταγωγής” στο τιμολόγιο, στο 

δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο (αλλά όχι στη φορτωτική, καθώς αυτή δεν 

εκδίδεται από τον εξαγωγέα). Πρέπει όμως πάνω στο έγγραφο της δήλωσης καταγωγής να γίνεται 

λεπτομερής και επακριβής καταγραφή των εμπορευμάτων ώστε να είναι εφικτός ο εντοπισμός και 

η αναγνώρισή τους.  

Η δήλωση αυτή πρέπει να έχει τη μορφή: 

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

(Αναφέρεται ο αριθμός έγκρισης του εξαγωγέα από το τελωνείο))  declares that, except where 

otherwise clearly indicated, these products are of …… (αναφέρεται η καταγωγή των προϊόντων)».  

Εντούτοις, υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί η εξαγωγή χωρίς να ακολουθηθεί η 

ανωτέρω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται κανονικά ο βασικός δασμός του 8%  

και στη συνέχεια, εφόσον υποβληθεί η άδεια εγκεκριμένου εξαγωγέα συν την δήλωση 

προτιμησιακής καταγωγής εντός διαστήματος δώδεκα μηνών, το ποσό αυτό επιστρέφεται. Είναι 

μια λύση την οποία δεν προκρίνουμε, διότι στη συνέχεια οι διάφοροι φόροι εντός της Κορεατικής 

επικράτειας υπολογίζονται επί του 108% της αξίας (αξία CIF & εισαγωγικός δασμός), αντί για το 

105% (extra virgin olive oil) και επιβαρύνουν επιπλέον την τελική τιμή του προϊόντος, καθώς 

βέβαια η διαφορά του φόρου δεν επιστρέφεται μαζί με τον καταβληθέντα δασμό. Η διαφορά 

πιθανόν να φαίνεται μικρή, ωστόσο είναι σημαντική σε μια τόσο ανταγωνιστική αγορά. Σε 

κάποιες περιπτώσεις ωστόσο, η ανωτέρω επιλογή αποτελεί μια λύση εκτάκτου ανάγκης, 

προκειμένου να μην χαλάσει μια εμπορική συμφωνία και το προϊόν να εισέλθει στην αγορά. 

Για τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, από 1ης Φεβρουαρίου του 2015 τέθηκε σε ισχύ 

η συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δημοκρατίας της Κορέας, με την 

οποία επιλύθηκαν οριστικά τα προβλήματα που υπήρχαν, καθώς γίνονται πλέον αποδεκτές στην 

Κορέα όλες οι νόμιμες πιστοποιήσεις της χώρας μας.  

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα συστατικά του προϊόντος, και κυρίως 

στα πρόσθετα, όπως συντηρητικά, χρωστικές ύλες και ενισχυτικά γεύσης, καθώς στην Κορέα η 

νομοθεσία είναι εξαιρετικά ανελαστική και επιβάλλονται πολύ αυστηροί έλεγχοι. Εφόσον έχει 

οποιαδήποτε αμφιβολία, ο Έλληνας επιχειρηματίας θα πρέπει να συνεννοηθεί εκ των προτέρων 
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με τον Κορεάτη εισαγωγέα του. Ταυτόχρονα, αξίζει τον κόπο να έχει υπόψη του και τον Κώδικα 

Τροφίμων της Νοτίου Κορέας, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην αγγλική γλώσσα στον 

σύνδεσμο  

www.mfds.go.kr/eng/eng/index.do?nMenuCode=120&page=2&mode=view&boardSeq=69982.  

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται και στις ετικέτες των προϊόντων προς εξαγωγή, καθώς 

η εγχώρια νομοθεσία είναι αυστηρή και η ερμηνεία των προβλεπομένων από τη Συμφωνία 

Ελευθέρων Συναλλαγών ιδιαίτερα “στενή”. Για παράδειγμα, οι αναγραφές στην ετικέτα: 

 Εξαιρετικής ποιότητας (Τι το καθιστά εξαιρετικό; Ποιος το βεβαιώνει αυτό; Σε τι 

διαφέρει από το μέσο προϊόν;) 

 Με μειωμένη περιεκτικότητα σε αλάτι (Ποια είναι η φυσιολογική περιεκτικότητα; 

Πόσο μειωμένη; Ποιος το πιστοποιεί αυτό; Ο Οργανισμός που το βεβαιώνει είναι 

πιστοποιημένος; Ποια η ακριβής επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία από ένα προϊόν με 

μειωμένη ποσότητα αλατιού;) 

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

δεν γίνονται αποδεκτές και είναι εξαιρετικά πιθανό τα κορεατικά τελωνεία να μην 

επιτρέψουν την εισαγωγή του προϊόντος και να επιβάλλουν την επιστροφή του στην χώρα 

προέλευσης. Παρακαλούνται οι Έλληνες επιχειρηματίες να είναι προσεκτικοί και φειδωλοί με τις 

ετικέτες τους. Ότι αναγράφεται θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα, για 

παράδειγμα αν ένα προϊόν έχει λάβει κάποιο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό, αυτό μπορεί να 

αναγραφεί στην ετικέτα εφόσον η επιχείρηση δύναται να προσκομίσει το αντίστοιχο παραστατικό. 

Το Κοινοβούλιο της Νοτίου Κορέας υπερψήφισε, με συνοπτικές διαδικασίες, νομοσχέδιο 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο τροποποιεί ριζικά τις διαδικασίες ανακύκλωσης 

γυάλινων συσκευασιών τροφίμων-ποτών (Act on the Promotion of Saving and Recycling of 

Resources). Η εφαρμογή του ως άνω νόμου ξεκινά από τις 25 Δεκεμβρίου 2019 και ενδέχεται να 

έχει σοβαρές συνέπειες για τα εισαγόμενα προϊόντα που χρησιμοποιούν γυάλινες συσκευασίες. 

Πιο συγκεκριμένα, κάθε γυάλινη συσκευασία θα λαμβάνει ένα χαρακτηρισμό που θα 

περιγράφει την συνολική δυσκολία ανακύκλωσής της: Excellent/Good/Normal/Difficult. Ο 

χαρακτηρισμός “Difficult” θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά σε ένα στίκερ που θα 

επικολληθεί στην συσκευασία, ενώ η αναγραφή των τριών άλλων κατηγοριών θα είναι 

προαιρετική. 

http://www.mfds.go.kr/eng/eng/index.do?nMenuCode=120&page=2&mode=view&boardSeq=69982
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Από την ημερομηνία της 25ης Δεκεμβρίου, που ο νόμος τέθηκε σε ισχύ, θα υπάρξει 

μεταβατική περίοδος εννέα (9) μηνών (έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2020), κατά την διάρκεια της 

οποίας οι Κορεάτες εισαγωγείς θα πρέπει να προχωρήσουν σε αυτοαξιολόγηση (self-evaluation) 

των συσκευασιών, με την βοήθεια εξειδικευμένων εγχώριων φορέων (έναντι αμοιβής, φυσικά) 

και με βάση στοιχεία που θα τους παράσχει ο αλλοδαπός εξαγωγέας. Τα στοιχεία αυτά αφορούν: 

1. Την γυάλινη συσκευασία. Εάν το μπουκάλι ή το δοχείο δεν είναι διαφανές (clear bottle) 

και/ή είναι έγχρωμο, η κατάταξη ανακύκλωσης είναι αυτομάτως “Difficult”. 

2. Το καπάκι. Εάν είναι δύσκολο να αφαιρεθεί ή να ανακυκλωθεί (τα κριτήρια δεν έχουν 

ακόμη γνωστοποιηθεί), η κατάταξή του θα είναι “Difficult”. 

3. Η ετικέτα. Εάν δεν μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από την γυάλινη συσκευασία ή δεν 

είναι φτιαγμένη 100% από χαρτί, μπορεί επίσης να χαρακτηρισθεί ως “Difficult”. 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτοαξιολόγησης στις 24/9/2020, θα υπάρχει ένα χρονικό 

περιθώριο έξη (6) μηνών για την επικόλληση των σχετικών στίκερς. 

Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι, ακόμη και αν ένα μόνο από τα ανωτέρω συστατικά της 

συσκευασίας χαρακτηρισθεί ως “Difficult”, τότε το σύνολο της συσκευασίας χαρακτηρίζεται 

αυτομάτως ως “Difficult”. Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να εισαχθεί το προϊόν στη Νότιο 

Κορέα,  θα πρέπει να καταβληθεί αυξημένος περιβαλλοντικός φόρος επί της αξίας CIF, το ύψος 

του οποίου δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά θα οριστεί με διοικητική απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και πληροφορίες αναφέρουν ότι δύναται να φτάσει το 30%. 

Εννοείται ότι μια επιπλέον επιβάρυνση τέτοιου βεληνεκούς του εισαγόμενου προϊόντος συν 

το κόστος της αξιολόγησης της συσκευασίας προβλέπεται να επιβαρύνει την ήδη υψηλή τιμή 

λιανικής πολλών εισαγόμενων προϊόντων, παρά την Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. – 

Νοτίου Κορέας. 

Το Γραφείο μας, σε συνεργασία με την εδώ Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. και τις λοιπές 

εξαγωγικές χώρες ελαιολάδου της Ε.Ε. (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία), έχει ζητήσει από 

το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος την εξαίρεση του ελαιολάδου από τις δυσμενείς επιπτώσεις 

της νομοθεσίας αυτής, καθώς οι αδιαφανείς γυάλινες συσκευασίες δεν αποτελούν διακοσμητικό 

στοιχείο αλλά προστατεύουν το ποιοτικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από την αύξηση της οξύτητας 

και την αλλοίωση που προκαλούν οι ακτίνες του ήλιου. 

Επιπρόσθετα, η νέα νομοθεσία απαγορεύει εξολοκλήρου την εισαγωγή στην Κορεά 

προϊόντων που χρησιμοποιούν τις ακόλουθες συσκευασίες: 
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1. PVC Bottles, 

2. Έγχρωμα PET Bottles,  

3. PET Bottles με αυτοκόλλητα και ετικέτες που δεν μπορούν να αφαιρεθούν με θερμική 

επεξεργασία (thermal alkali). 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη ρήτρα απευθείας μεταφοράς, σύμφωνα με την 

οποία η μεταφορά των εμπορευμάτων πρέπει να γίνεται απευθείας μεταξύ Ε.Ε. και Κορέας ή, 

εφόσον υπάρχει μεταφόρτωση, απαγορεύεται η ελεύθερη κυκλοφορία και η αποθήκευση των 

προϊόντων στον ενδιάμεσο σταθμό: 

The preferential treatment provided for under this Agreement applies only to products, satisfying 

the requirements of this Protocol, which are transported directly between the Parties. However, 

products constituting one single consignment may be transported through other territories with, 

should the occasion arise, trans-shipment or temporary warehousing in such territories, provided 

that they are not released for free circulation in the country of transit or warehousing and do not 

undergo operations other than unloading, reloading or any operation designed to preserve them 

in good condition.  

Όταν αποστέλλονται δείγματα προς ενδιαφερόμενη Κορεατική εταιρεία, προκειμένου να 

εκτελωνιστούν χωρίς προβλήματα θα πρέπει στην φορτωτική να αναγράφεται λεπτομερώς το 

περιεχόμενο, η ποσότητα και μια συμβολική αξία. Για παράδειγμα: 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ (COMMERCIAL SAMPLES) 

Περιγραφή     Ποσότητα  Τιμή Μονάδας 

Βαζάκια Ελιάς  300 gr              3      0,01 ευρώ 

Πλαστικά μπουκάλια ελαιολάδου 500 ml       5      0,01 ευρώ 

Ως συνολική αξία περιεχομένου προτείνεται η αναγραφή UNDER VALUE. 
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Β. Η αγορά ελαιολάδου της Νοτίου Κορέας 

Η αγορά βρώσιμων ελαιολάδων της Κορέας κυριαρχείται κυρίως από το αραβοσιτέλαιο και 

το σογιέλαιο. Στη Νότιο Κορέα δεν υπάρχει εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου και η κατανάλωση 

τροφοδοτείται αποκλειστικά από τις εισαγωγές.  

Οι εισαγωγές ελαιολάδου σημείωσαν ραγδαία άνοδο κατά την περίοδο 2000 - 2005, όταν 

έφτασαν στο ύψος ρεκόρ των 96,5 εκατ. δολ. ΗΠΑ για το εξαιρετικά παρθένο και των 17,3 εκατ. 

δολ. ΗΠΑ για τα λοιπά ελαιόλαδα. Έκτοτε σημειώθηκε σταδιακή αποκλιμάκωση με αποτέλεσμα 

η αξία των εισαγωγών το 2009 να διαμορφωθεί σε 26 εκ. δολ. ΗΠΑ για το εξαιρετικά παρθένο και 

σε 6 εκ. δολ. ΗΠΑ για τα λοιπά ελαιόλαδα. Στη συνέχεια παρατηρείται μια σταδιακή –αλλά, 

προφανώς, πιο βιώσιμη- άνοδος, αν και το 2019 υπήρξε έτος διόρθωσης, καθώς η αξία των 

εισαγωγών περιορίσθηκε στα 58,2 εκ. δολ. ΗΠΑ (έναντι 64,6 εκ. $ ΗΠΑ το 2017, μείωση 10%)) 

για το εξαιρετικά παρθένο και στα 8,7 εκ. δολ. ΗΠΑ (έναντι 10 εκ. $ ΗΠΑ το 2017, μείωση 12,7%) 

για τα λοιπά ελαιόλαδα.  

Οι λόγοι που οδήγησαν σε απότομη άνοδο των εισαγωγών ελαιολάδου σχετίζονται κυρίως 

με την προβολή που δόθηκε στα οφέλη που παρουσιάζει η κατανάλωσή του για την ανθρώπινη 

υγεία. Άλλοι παράγοντες ήταν η αύξηση του αριθμού των δυτικών εστιατορίων, και κυρίως των 

ιταλικών, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η πραγματοποίηση περισσότερων ταξιδιών στο 

εξωτερικό με αποτέλεσμα να καταστεί η κορεατική κοινωνία πιο ανοικτή σε νέες γευστικές 

εμπειρίες. Σημαντικό ρόλο στην αγορά έχουν επίσης τα επιχειρηματικά δώρα, όπου βεβαίως η 

ποιότητα και η πρωτοτυπία της συσκευασίας ενέχουν ρόλο-κλειδί. 

Όμως, σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας, ο οποίος και οδήγησε στην αποκλιμάκωση των 

εισαγωγών, είναι η ασυμβατότητά του ελαιολάδου με την κορεατική κουζίνα και διατροφή. Ως 

αποτέλεσμα, το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης γίνεται από εστιατόρια δυτικής κουζίνας, ενώ 

η οικιακή κατανάλωση είναι περιορισμένη και απευθύνεται σε πολύ μικρό τμήμα του πληθυσμού. 

Στην Κορέα το ελαιόλαδο εξακολουθεί να θεωρείται ως ένα εξωτικό είδος και όχι ως βασικό 

είδος διατροφής, αντίθετα με την Ελλάδα και τις δυτικές χώρες. Εννοείται ότι η κατάσταση αυτή 

ισχύει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό για τις επιτραπέζιες ελιές.  

Συνολικά, χάρη στην άποψη που έχει ευρέως εδραιωθεί μεταξύ των Κορεατών για τις 

ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου, αλλά και στη σταδιακή διείσδυση δυτικών καταναλωτικών 

προτύπων, αναμένεται ότι η κατανάλωση του προϊόντος θα διατηρήσει και στο προσεχές μέλλον 

την ήπια ανοδική της τάση.   
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Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ν. Κορέας, τα τελευταία χρόνια οι 

εισαγωγές λοιπών (μη παρθένων) ελαιολάδων έχουν ως εξής: 

Λοιπά Ελαιόλαδα (Δασμολογική Κλάση 150990) 

Έτος Αξία σε εκ. δολ. ΗΠΑ Ποσότητα (τόνοι) Αξία ($ CIF/kg) 

2008 4,9 1.129 4,34 

2009 6 1.989 3,02 

2010 5,4 1.701 2,71 

2011 8,9 2.796 3,18 

2012 5,1 1.325 3,85 

2013 5 1.067 4,69 

2014 5,6 1.360 4,12 

2015 6 1.422 4,22 

2016 6,4 1.606 3,99 

2017 8,9 1.921 4,63 

2018 10 2.246 4,46 

2019 8,7 2.131 4,1 
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Οι εξαγωγές μη εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων από την χώρα μας προς την Νότιο Κορέα 

είναι απειροελάχιστες έως μηδενικές. Κυριότεροι προμηθευτές της Νοτίου Κορέας στην κλάση 

αυτή είναι η Ισπανία (1.372 τόνοι/4,53 εκ. δολ. ΗΠΑ ή 51,8% της αξίας των εισαγωγών), η Ιταλία 

(426 τόνοι/2,8 εκ. δολ. ΗΠΑ ή 32% της αξίας των εισαγωγών) και η Τουρκία (290 τόνοι/765 χιλ. 

δολ. ΗΠΑ ή 8,75% της αξίας των εισαγωγών). 

Σε ότι αφορά στις εισαγωγές εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, το οποίο και συγκεντρώνει 

το ελληνικό ενδιαφέρον, η κατάσταση διαμορφώθηκε ως ακολούθως: 

Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο (Δασμολογική Κλάση 150910) 

Έτος Αξία σε εκ. δολ. ΗΠΑ Ποσότητα (τόνοι) Αξία ($ CIF/kg) 

2008 44,6 9.845 4,53 

2009 26 7.300 3,56 

2010 31,7 9.616 3,30 

2011 35,9 10.594 3,38 

2012 27,8 8.527 3,26 

2013 38,4 9.068 4,24 

2014 51,6 13.520 3,81 

2015 48,2 10.737 4,49 

2016 52,9 12.262 4,31 

2017 56,8 10.939 5,19 

2018 64,6 13.419 4,77 

2019 58,2 13.992 4,16 
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Σε ότι αφορά τους προμηθευτές εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου της Νοτίου Κορέας, 

κυρίαρχη είναι η θέση της Ισπανίας, η οποία, κατά το 2019, κάλυψε το 78,8% των εισαχθέντων 

ποσοτήτων (11.000 τόνοι) και το 67,8% της αξίας των εισαγωγών (39,5 εκ. δολάρια ΗΠΑ). 

Ακολουθούν η Ιταλία (2.461 τόνοι/15,1 εκ. δολ. ΗΠΑ ή 26% της αξίας των εισαγωγών), η 

Ελλάδα (173 τόνοι/1,37 εκ. δολ. ΗΠΑ ή 2,36% της αξίας των εισαγωγών), η Τουρκία (173,6 

τόνοι/604 χιλ. δολ. ΗΠΑ ή 1,04% της αξίας των εισαγωγών), η Γαλλία (77,5 τόνοι/574 χιλ. 

δολ. ΗΠΑ ή 1% της αξίας των εισαγωγών) και οι Η.Π.Α. (27,8 τόνοι/391 χιλ. δολ. ΗΠΑ ή 

0,7% της αξίας των εισαγωγών). 

 

 

 

Στη συνέχεια, εφόσον αναλύσουμε την ποιότητα (αλλά και ανταγωνιστικότητα) του 

προϊόντος της Ελλάδας και των κύριων ανταγωνιστριών χωρών, με βάση τον καλύτερο δείκτη 

που διαθέτουμε, την  αξία CIF σε δολ. ΗΠΑ/κιλό εισαγόμενου προϊόντος, προηγείται η χώρα 

μας με 7,93 $/kg και ακολουθούν η Ιταλία με 6,15 $/kg, η Ισπανία με 3,58 $/kg και η Τουρκία 

με 3,48 $/kg. 

 

Ισπανία
67.9%

Ιταλία
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2.4%

Τουρκία
1%

Προμηθευτές Εξαιρετικά Παρθένου 
Ελαιολάδου Νοτίου Κορέας 2019
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Οι ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου στην Κορέα άρχισαν ουσιαστικά από το έτος 2000 και 

ακολούθησαν ανοδική τάση. Πρόσφατα, υπάρχει αξιόλογο ενδιαφέρον για το ελληνικό ελαιόλαδο 

και οι εξαγωγές του αυξήθηκαν πιο γρήγορα από την άνοδο της κατανάλωσης του προϊόντος, με 

αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου μας στην αγορά, το οποίο παραμένει ωστόσο περιορισμένο 

(2,4% έναντι 1,7% το 2018). Η ποσότητα του εξαχθέντος ελληνικού ελαιολάδου κατά την 

τελευταία εξαετία κυμάνθηκε μεταξύ 100 και 200 τόνων και η αξία του μεταξύ 743 χιλιάδων 

(2017) και 1,37 εκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ (το 2019, που αποτέλεσε και έτος-ρεκόρ για την 

αξία των εξαγωγών μας) . Ο πολύ σημαντικός για εμάς δείκτης της αξίας ανά κιλό (διότι, σε 

συνδυασμό με την αύξηση των εξαγωγών, καταδεικνύει την εικόνα του ελληνικού προϊόντος στην 

εδώ αγορά) αυξήθηκε αργά αλλά σταθερά, από 2,4 δολ. ΗΠΑ/κιλό το 2001 σε 7,93 δολ. ΗΠΑ/κιλό 

το 2019. 

Προκειμένου να σταθεροποιηθεί και να ενισχυθεί η παρουσία του ελληνικού ελαιολάδου 

στην αγορά της Νοτίου Κορέας, προτείνεται η κατάρτιση και εφαρμογή ενός μεσοπρόθεσμου 

προγράμματος προβολής και προώθησης ανάλογο με εκείνο του ελληνικού κρασιού. 
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Δείκτης Ποιότητας & Ανταγωνιστικότητας 
(αξία CIF $ ΗΠΑ/kg)
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Η στατιστική εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου προς την 

Κορέα έχει ως εξής: 

Ελληνικές Εξαγωγές Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου (Κλάση 150910)  

προς την Νότιο Κορέα 

Έτος Αξία σε δολ. ΗΠΑ Ποσότητα (τόνοι) Αξία ($ CIF/kg) 

2000 2.000 0,3 6,17 

2001 56.000 23,2 2,40 

2002 53.000 14,8 3,57 

2003 372.000 109 3,41 

2004 824.000 186,3 4,42 

2005 914.000 218,6 4,18 

2006 546.000 129,9 4,20 

2007 779.000 155,7 5 

2008 651.000 117,3 5,55 

2009 531.000 113,4 4,68 
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2010 438.000 77,6 5,65 

2011 569.000 100,6 5,65 

2012 447.000 100,4 4,45 

2013 587.000 108,1 5,43 

2014 771.000 112,9 6,83 

2015 1.209.000 200,2 6,04 

2016 934.000 151,4 6,17 

2017 743.000 105,3 7,05 

2018 1.170.000 135 8,27 

2019 1.373.000 173 7,93 
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Το Γραφείο ΟΕΥ Σεούλ διαθέτει ενημερωμένους καταλόγους κορεατικών εταιρειών 

εισαγωγής και διανομής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, οι οποίοι βρίσκονται στην διάθεση 

κάθε ενδιαφερόμενης ελληνικής επιχείρησης. 

 

 

Ο Προϊστάμενος 

 
Κωνσταντίνος Δίκαρος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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