ΓΡΑΦΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΣΕΟΥΛ
Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ε.Ε. – Νοτίου Κορέας.

I.

Γενική Εικόνα

Ορόσημο για τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της Ε.Ε. με τη Νότιο Κορέα αποτέλεσε
η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών (ΣΕΣ), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2011. Η
πλειονότητα των εκατέρωθεν δασμών βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων μηδενίσθηκαν
άμεσα, ενώ κάποιοι άλλοι μειώθηκαν σταδιακά. Σήμερα, με την εξαίρεση περιορισμένου αριθμού
γεωργικών προϊόντων, οι εκατέρωθεν εισαγωγικοί δασμοί έχουν αρθεί πλήρως.
Μέχρι το 2011, το διμερές εμπορικό ισοζύγιο ήταν διαχρονικά σαφώς πλεονασματικό για τη
Νότιο Κορέα, καθώς το 2010 αυτό ανήλθε στα 14,8 δις δολ. ΗΠΑ. Στη συνέχεια, η εικόνα
αναστράφηκε πλήρως:
1. Η κατάργηση των δασμών επηρέασε πιο θετικά τις ευρωπαϊκές εξαγωγές παρά τις
κορεατικές, καθώς πριν την υπογραφή της ΣΕΣ η Κορέα είχε μέσο εισαγωγικό δασμό
12,2% ενώ η Ε.Ε. 6,6%,
2. Η οικονομική και νομισματική κρίση της Ε.Ε. είχε δυσμενείς συνέπειες στις εισαγωγές
από την Κορέα, οι οποίες βέβαια δεν αποτελούν είδη πρώτης ανάγκης, και
3. Για κάποια κορεατικά προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά, η αγορά εμφάνισε σημεία
ωρίμανσης, ενώ άλλα, όπως τα πλοία, έπεσαν θύματα της διεθνούς κρίσεως.
Ως αποτέλεσμα, στο διάστημα 2010-2014 οι εξαγωγές της Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 61%, ενώ
οι κορεατικές μειώθηκαν κατά 3,5% και η Ε.Ε. εμφάνιζε πλέον εμπορικό πλεόνασμα της τάξης
των 10,7 δις δολ. ΗΠΑ. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε συνεχείς αιτιάσεις από πλευράς Νοτίου
Κορέας σε όλες τις διμερείς συναντήσεις, ενώ χρησίμευσε και ως αφορμή για να απορρίπτεται εν
τη γενέσει της κάθε απόπειρα της Ε.Ε. για διευθέτηση των δυσλειτουργιών και άρση των μη
δασμολογικών εμποδίων.
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Σε κάθε περίπτωση, το διμερές εμπόριο εμφανίζει πλέον εμφανή σημεία εξισορρόπησης.
Κατά το διάστημα 2014-2018 οι εξαγωγές της Ε.Ε. μειώθηκαν κατά 6,25%, ενώ οι αντίστοιχες
της Κορέας αυξήθηκαν κατά 15,1%, ώστε, σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT, η Νότιος
Κορέα εμφάνισε κατά το 2019 εκ νέου εμπορικό πλεόνασμα έναντι της Ε.Ε. της τάξης των 4,9 δις
δολ. ΗΠΑ.
Θετική υπήρξε επίσης η επίδραση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών στην διμερή ροή
εμπορίου, η οποία από 92,3 δις δολ. ΗΠΑ το 2010 διαμορφώθηκε σε 117,9 δις δολ. ΗΠΑ το 2018
(αύξηση της τάξης του 27,7%), ενώ σημείωσε κάμψη στα 107,5 δις δολ. ΗΠΑ κατά το 2019.
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Εμπορικό Ισοζύγιο

Συνολικά, οι εξαγωγές της Ε.Ε. προς τη Νότιο Κορέα κατά την εν περίοδο 2009-2019
σημείωσαν άνοδο 131,6% ενώ αντίστοιχα οι εισαγωγές από τη χώρα της Άπω Ανατολής
παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 56,7%.
Σημειώνεται ότι οι τέσσερις σημαντικότεροι πελάτες των ευρωπαϊκών προϊόντων
παγκοσμίως είναι οι ΗΠΑ (18%), το Ηνωμένο Βασίλειο (15%), η Κίνα (9%) και η Ελβετία (7%),
ενώ οι τέσσερις μεγαλύτεροι προμηθευτές της είναι η Κίνα (19%), οι ΗΠΑ (12%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (10%) και η Ρωσία (7%).
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Η Νότιος Κορέα είναι αξιόλογος πελάτης για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και αντιστοίχως
σοβαρός προμηθευτής της Ε.Ε.. Συγκεκριμένα, το 2019 η Νότιος Κορέα ήταν ο ένατος
μεγαλύτερος πελάτης προϊόντων της ΕΕ (2% των εξαγωγών) και ο ένατος σημαντικότερος
προμηθευτής της (2% των εισαγωγών).
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Το 2019 οι σημαντικότερες εξαγωγικές κατηγορίες της Ε.Ε. προς τη Νότιο Κορέα ήταν
πάσης φύσεως οχήματα και ανταλλακτικά τους, μηχανολογικός - ηλεκτρολογικός εξοπλισμός,
διάφορα βιομηχανικά προϊόντα και χημικά. Αδιαμφισβήτητα, οι εξαγωγές μεταποιημένων
προϊόντων (89%) καταλαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος έναντι των πρωτογενών αγαθών (9%).
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Αναλυτικότερα στοιχεία παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα. Οι 20 σημαντικότερες
κατηγορίες προϊόντων κατά το 2019 αντιπροσώπευσαν το 57% της διμερούς ροής εμπορίου Ε.Ε.
– Νοτίου Κορέας, με προεξέχουσες, όπως προαναφέρθηκε, τα πάσης φύσεως οχήματα και μέρη
αυτών καθώς και τον μηχανολογικό-ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την
εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών «Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του
2011. Το 2018 το σύνολο των συναλλαγών εμπορευμάτων μεταξύ της ΕΕ και της Νότιας Κορέας
μειώθηκε κατά 1,5 % (μείωση κατά 1,2 % των εισαγωγών της ΕΕ και μείωση 2,2 % των εξαγωγών
της ΕΕ), εξέλιξη που συνάδει με τη βραδύτερη οικονομική ανάπτυξη της Νότιας Κορέας το 2018 και
τη συνολική επιβράδυνση του διεθνούς εμπορίου. Φαίνεται ότι η ελαφρά πτώση των εξαγωγών της
ΕΕ οφείλεται στη μείωση κατά 7 % των εξαγωγών μηχανημάτων και μηχανικών συσκευών, που
αποτελούν τα κορυφαία εξαγωγικά είδη της ΕΕ προς τη Νότια Κορέα. Συνολικά, οι εξαγωγές στην
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ίδια κατηγορία αυξήθηκαν από το 2010 και μετά κατά 31 %. Όσον αφορά τον τηλεπικοινωνιακό
εξοπλισμό, ο οποίος αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία εξαγωγών, οι εξαγωγές της ΕΕ
μειώθηκαν ελαφρώς το 2018, ενώ οι εξαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων της ΕΕ συνέχισαν την
ανοδική τους πορεία καταγράφοντας αύξηση άνω του 9%. Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός
εξακολουθεί να αποτελεί τον τομέα με τον ισχυρότερο ρυθμό αύξησης (+187%) από την ημερομηνία
έναρξης ισχύος της συμφωνίας.
Παράλληλα, παρά το δυσχερές κανονιστικό περιβάλλον, το εμπόριο γεωργικών ειδών
διατροφής διατήρησε τη δυναμική του και οι εξαγωγές της ΕΕ αυξήθηκαν σχεδόν κατά 5%, με
αποτέλεσμα η ΕΕ να παρουσιάζει επιμέρους εμπορικό πλεόνασμα άνω των 2,8 δισ. EUR, το οποίο
οφείλεται κατά μείζονα λόγο στα τρόφιμα και τα ποτά. Το εμπόριο υπηρεσιών συνέχισε να ενισχύεται
(+8,3 % το 2017), παρουσιάζοντας θετικό εμπορικό ισοζύγιο 5,6 δισ. EUR για την ΕΕ. Από την
έναρξη ισχύος της συμφωνίας το εμπόριο υπηρεσιών αυξάνεται σταθερά και προς τις δύο
κατευθύνσεις. Οι ροές των άμεσων ξένων επενδύσεων από και προς την ΕΕ παρέμειναν θετικές
μεταξύ των δύο εταίρων».
Σε ότι αφορά στις υπηρεσίες, το ισοζύγιο είναι ισχυρά πλεονασματικό υπέρ της Ε.Ε.. Κατά
το διάστημα 2010 – 2016, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 43,3%, από 8,8
σε 12,6 δις ευρώ, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών από την Κορέα αυξήθηκαν κατά μόλις 28,2%, από
5,15 σε 6,6 δις ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το πλεόνασμα της Ε.Ε. αυξήθηκε την περίοδο αυτή από
3,64 σε 6 δις ευρώ (άνοδος της τάξης του 64,8%).
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Κατά το διάστημα 2016-2018, η ροή υπηρεσιών μεταξύ Ε.Ε και Ν. Κορέας σημείωσε
εκατέρωθεν σταδιακή αύξηση, όπως φαίνεται από το παρακάτω γράφημα.
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ΠΗΓΗ: EUROSTAT, στοιχεία σε δις ευρώ

Στον τομέα των επενδύσεων, η Ε.Ε. αποτελεί διαχρονικά τον σημαντικότερο εξωτερικό
επενδυτή στη Νότιο Κορέα (σωρευτικές επενδύσεις 46 δις ευρώ κατά το 2018).

Ε.Ε.-Νότιoς Κορέα: Άμεσες ξένες
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IΙ. Διμερείς εμπορικές σχέσεις κρατών- μελών Ε.Ε. – Νοτίου
Κορέας
Στο πλαίσιο της Ε.Ε., σημαντικότεροι πελάτες των Κορεατικών προϊόντων είναι η Γερμανία
(9,4 δις ευρώ), η Ολλανδία (6,4 δις ευρώ) και η Ιταλία (3,7 δις ευρώ). Αντίστοιχα, κυριότεροι
προμηθευτές της Νοτίου Κορέας είναι η Γερμανία (17,5 δις ευρώ), η Γαλλία (5,2 δις ευρώ.) και η
Ιταλία (4,9 δις ευρώ).

Σημαντικότερες εξαγωγικές κατηγορίες από Γερμανία: Οχήματα μεσαίου κυβισμού
(δασμολογικές κλάσεις 870323, 870332), φαρμακευτικά προϊόντα (δασμολογική κλάση 300490),
ψηφιακοί επεξεργαστές και κυκλώματα (δασμολογική κλάση 854231), οχήματα μεγάλου κυβισμού
(δασμολογική κλάση 870324), κατεψυγμένο χοιρινό κρέας (δασμολογική κλάση 020329),
ανταλλακτικά αυτοκινήτων (δασμολογική κλάση 848690).
Σημαντικότερες εξαγωγικές κατηγορίες από Γαλλία: Καλλυντικά-προϊόντα περιποίησης
επιδερμίδας (δασμολογική κλάση 330499), φαρμακευτικά προϊόντα (δασμολογική κλάση 300490),
ψηφιακοί επεξεργαστές και κυκλώματα (δασμολογική κλάση 854231), δερμάτινα είδη (δασμολογική
κλάση 420221), κοσμήματα με πολύτιμα μέταλλα και λίθους (δασμολογική κλάση 711319), αντλίες
αέρος (δασμολογική κλάση 841480).
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Σημαντικότερες εξαγωγικές κατηγορίες από Ιταλία: Δερμάτινα είδη (δασμολογική κλάση
420221), ελαφρά ορυκτέλαια (δασμολογική κλάση 271012), δερμάτινα υποδήματα (δασμολογικές
κλάσεις 640359, 640399), φαρμακευτικά προϊόντα (δασμολογική κλάση 300490), δερμάτινα είδη
(δασμολογική κλάση 420231), κοσμήματα με πολύτιμα μέταλλα και λίθους (δασμολογική κλάση
711319).

III. Εκσυγχρονισμός Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών
ΕΕ-Νοτίου Κορέας
Κατά το 2011 που τέθηκε σε ισχύ, η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών (ΣΕΣ) Ε.Ε. – Ν.
Κορέας θεωρήθηκε ιδιαίτερα καινοτόμα, καθώς ήταν η πρώτη που δημιούργησε μια εις Βάθος και
Ολοκληρωμένη Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (Deep and Comprehensive Free Trade Area DCFTA) και η πρώτη που συνήφθη με ασιατική χώρα. Το 2014, ο Επίτροπος De Gucht εκκίνησε
τη συζήτηση για την αναβάθμιση της εν λόγω ΣΕΣ με σχετικό σχόλιό του κατά τη διάρκεια
συνάντησης της Επιτροπής Εμπορίου. Έκτοτε, οι αρμόδιες ομάδες εργασίας πραγματοποιούν
συναντήσεις με αντικείμενο τις πιθανές τροποποιήσεις της Συμφωνίας, η οποία εμφανίζεται ήδη
παρωχημένη σε αρκετά σημεία της σε σχέση με τις νεότερες και πιο φιλόδοξες Συμφωνίες που
έχει συνυπογράψει η Ε.Ε. με τον Καναδά και την Ιαπωνία.
Ο διμερής διάλογος διακόπηκε το 2017, κυρίως επειδή η νοτιοκορεατική πλευρά δεν
επιθυμούσε τη συμπερίληψη σε διάταξη σχετικά με την ολοκληρωμένη προστασία των
επενδύσεων, του Συστήματος Επενδυτικών Δικαστηρίων (Investment Court System - ICS), το
οποίο πλέον αποτελεί μέρος της νέας προσέγγισης της Ε.Ε..
Στη συνέχεια, η Νότιος Κορέα επιχείρησε να μεταφέρει τις συζητήσεις σε διμερές επίπεδο,
αιτούμενη την τροποποίηση των Διμερών Επενδυτικών Συμφωνιών (Bilateral Investment
Treaties-BITs) με τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.. Η Επιτροπή, με την υποστήριξη του συνόλου των
κρατών-μελών, κατέστησε σαφές ότι η Ε.Ε. δεν θα δεχόταν την ύπαρξη παράλληλων επιμέρους
διαπραγματεύσεων των Διμερών Επενδυτικών Συμφωνιών, ανακοινώνοντας ότι ήταν
προετοιμασμένη να δράσει σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τις χορηγούν οι Συνθήκες και τα
κράτη-μέλη.
Από την επιστολή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αποστολή του
Επιτρόπου Εμπορίου κ. Hogan ("Mission letter of Commissioner Hogan", Σεπτέμβριος 2019),
καθίσταται σαφές ότι η αναβάθμιση της ΣΕΣ με τη Νότιο Κορέα δεν συγκαταλέγεται στις άμεσες
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προτεραιότητες της Ε.Ε., ενώ δυστυχώς το ίδιο ισχύει προφανώς και για την Κορεατική πλευρά,
η οποία εστιάζει τις παρατηρήσεις της στην προστασία των επενδύσεων (χωρίς την προϋπόθεση
συμπερίληψης του Συστήματος Επενδυτικών Δικαστηρίων) και στην “ισόρροπη” προσέγγιση
οποιασδήποτε συζήτησης αναβάθμισης της ΣΕΣ.
Επιπρόσθετα, η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (DGTRADE) έρχεται αντιμέτωπη με την
αλλαγή συνολικού μοντέλου προσέγγισης, καθώς καλείται να αποδείξει ότι η απελευθέρωση του
εμπορίου είναι συμβατή με την πρωταρχική προτεραιότητα της νέας Επιτροπής, δηλαδή τη «Νέα
Πράσινη Συμφωνία» ("Green New Deal").
Παράλληλα, εντός των κόλπων της Ε.Ε. διερευνάται η αποδοτικότερη δομή των
μελλοντικών συμφωνιών (αυτόνομη επενδυτική συμφωνία ή συμπερίληψη διάταξης σχετικά με
τις επενδύσεις στο πλαίσιο αναβαθμισμένων ΣΕΣ).
Η Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Σεούλ επισημαίνει εξάλλου ότι η παραδοσιακή εμπορική
πολιτική αντιμετωπίζει πλέον σοβαρά εμπόδια εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης που επιφέρει η
εξάπλωση του COVID-19, συνεπώς αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες νέα ανακοίνωση της
Επιτροπής για την ευρωενωσιακή εμπορική πολιτική. Παρόλο που η ανοιχτή εμπορική πολιτική
θα παραμείνει αναπόσπαστο τμήμα οποιασδήποτε προσπάθειας οικονομικής ανάκαμψης, η νέα
προσέγγιση της Ε.Ε. στον τομέα του εμπορίου περιστρέφεται γύρω από έννοιες και αντιλήψεις
όπως η στρατηγική αυτονομία, η έγκριση εξαγωγής μέσων ατομικής προστασίας (Personal
Protective Equipment - PPE), ο έλεγχος των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και η δημιουργία
αποθεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, θα αποτελέσουν σαφέστατα πρόκληση οι προσπάθειες
διατήρησης του ενδιαφέροντος των αρμοδίων για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αναβάθμιση
της ΣΕΣ.
Σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Κορέα (European Chamber of
Commerce in Korea - ECCK) εξέφρασε την αμέριστη στήριξή του υπέρ της αναβάθμισης της
ΣΕΣ, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο και η «Νέα Πράσινη Συμφωνία»
αποτελούν ελπιδοφόροι οδηγοί προς την κατεύθυνση αυτή.
Τέλος, αγκάθι για τις σχέσεις Ε.Ε. – Ν. Κορέας παραμένει, στο πλαίσιο του άρθρου 13 της
Σ.Ε.Σ. περί αμοιβαίων δεσμεύσεων αειφόρου αναπτύξεως, η μη επικύρωση από πλευράς Κορέας
τεσσάρων βασικών συμβάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO), οι οποίες αφορούν
την ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι, το δικαίωμα άσκησης συλλογικών διαπραγματεύσεων και την
απαγόρευση της καταναγκαστικής εργασίας.
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IV. Αξιοποίηση Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών από
πλευράς Ελλάδας
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας παρουσιάζει η ανάλυση του βαθμού αξιοποίησης της
Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών από τις εξαγωγικές εταιρείες. Σύμφωνα με στοιχεία της
EUROSTAT για το 2016, ο μέσος ευρωπαϊκός όρος χρήσης της προτιμησιακής καταγωγής
προϊόντων στις εξαγωγές προς τη Νότιο Κορέα ήταν 71%. Οι πέντε χώρες που αξιοποίησαν
πληρέστερα τις ρήτρες της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών ήταν το Βέλγιο (87%), η
Σλοβακία (85,9%), η Κύπρος (85,5%), η Αυστρία (84,4%) και η Ουγγαρία (80,8%).
Για την Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 66,7%. Αυτό πρακτικά σημαίνει
ότι το ένα τρίτο της ετήσιας αξίας εξαγωγών μας προς τη Νότιο Κορέα επιβαρύνεται πλήρως
με εισαγωγικούς δασμούς, σαν να μην υπήρχε η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Ε.Ε. –
Κορέας. Αν συνυπολογίσει κανείς ότι οι περαιτέρω φορολογικές επιβαρύνσεις στην Κορέα (όπως
οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης) υπολογίζονται επί της βάσης «τιμή CIF + εισαγωγικός δασμός»,
καθίσταται ευνόητο ότι η αχρείαστα υψηλή τελική τιμή πλήττει την ανταγωνιστικότητα και
αποθαρρύνει την κατανάλωση του προϊόντος, με προφανείς δυσμενείς συνέπειες στις εξαγωγές
μας προς τη χώρα της Νοτιο-Ανατολικής Ασίας. Ιδιαίτερα χαμηλή είναι μάλιστα η αξιοποίηση
των προτιμησιακών κανόνων στις δασμολογικές κλάσεις:









V. Mineral Products
XVIII. Intruments (measuring, musical)
XI. Textiles & Textile Articles
XV. Base metals & Articles thereof
XIV. (Semi-)precious stones & metals
XII. Footwear
XX. Miscellanuous
XVI. Machinery & Mechanical Appliances

59,1%
57,3%
55,3%
43,4%
39,3%
32,1%
21,4%
17,6%

Από την εμπειρία μας και, κατόπιν συζητήσεων με συναδέλφους Γραφείων ΟΕΥ εδώ
Πρεσβειών των κρατών-μελών της Ε.Ε., το φαινόμενο αυτό, σε ότι αφορά τη χώρα μας, έχει δύο
βασικά αίτια:
1. Τα Ελληνικά Τελωνεία –και κυρίως τα περιφερειακά- δεν είναι πάντα ενημερωμένα
ή/και παρουσιάζουν δυσκαμψία στην έκδοση της “Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα”,
η οποία είναι απολύτως απαραίτητη για τη σύνταξη “Δήλωσης Προτιμησιακής
Καταγωγής” από τον εξαγωγέα. Ως αποτέλεσμα, αρκετοί εξαγωγείς προτιμούν,
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προκειμένου να εισέλθουν στην αγορά ή να μην διαταράξουν τις σχέσεις τους με τον
Κορεάτη εισαγωγέα, να πραγματοποιούν την εξαγωγή δίχως χρήση του προτιμησιακού
καθεστώτος και απορροφώντας οι ίδιοι την επιπλέον δασμολογική και άλλη επιβάρυνση.
Πιστεύουμε ότι η αρμόδια Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών
Οικονομικών Καθεστώτων του Υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει να αναλάβει την
πρωτοβουλία διοργάνωσης εργαστηρίων (workshops) λεπτομερούς ενημέρωσης των
κατά τόπους τελωνειακών αρχών προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό.
2. Ένα άλλο αίτιο είναι ότι, δυστυχώς, πολλοί Έλληνες –αλλά και Ευρωπαίοι- εξαγωγείς
απλά δεν γνωρίζουν την ύπαρξη της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. – Κορέας
και, συνεπώς, ακόμη και εννέα χρόνια μετά την θέση της σε ισχύ, δεν την αξιοποιούν.
Προτείνουμε, επομένως, στα κατά τόπους επιχειρηματικά Επιμελητήρια και Συνδέσμους
να ενημερώσουν αναλυτικά τα μέλη τους για τις δυνατότητες που τους δίνει η εν λόγω
Συμφωνία, τόσο μέσω ενημερωτικών δελτίων όσο και με την διοργάνωση σεμιναρίων
και ημερίδων πληροφόρησης. Σε ορισμένες ωστόσο περιπτώσεις, κάποιες –συνήθως
μικρές- εταιρείες δεν κρίνουν ότι το όφελος από την Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών
είναι επαρκές για να δικαιολογήσει το γραφειοκρατικό βάρος ή/και διστάζουν να
επιτρέψουν τον αναλυτικό έλεγχο στα βιβλία της επιχείρησης που προϋποθέτει η
διαδικασία της έκδοσης άδειας εγκεκριμένου εξαγωγέα. Το Γραφείο μας βρίσκεται στη
διάθεση

κάθε

ενδιαφερομένου,

προκειμένου

να

παράσχει

λεπτομερή

και

κωδικοποιημένη πληροφόρηση πάνω στις διαδικασίες εξαγωγής ελληνικών προϊόντων
προς τη Νότιο Κορέα.

Ο Προϊστάμενος

Κωνσταντίνος Δίκαρος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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