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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου το Ελληνο - Κορεατικό Forum Ναυτιλιακής Συνεργασίας 2018
(Korean – Hellenic Maritime Cooperation Forum 2018) που διοργανώθηκε από την Πρεσβεία της
Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδώνια και στις
ενότητες του forum συζητήθηκαν ζητήματα και πολιτικές για τη ναυτιλία, τη ναυπηγική βιομηχανία,
την ασφάλεια και το διαδίκτυο καθώς και ρυθμιστικά θέματα.
Ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα κ. Soosuk Lim στον χαιρετισμό του υπογράμμισε
ότι το Ελληνο - Κορεατικό Forum ναυτιλιακής συνεργασίας προσφέρει μια μοναδική δυνατότητα για
την ανταλλαγή πολύτιμων πληροφοριών, συμβάλλοντας στην εμβάθυνση και περαιτέρω ανάπτυξη
των σχέσεων των δυο χωρών στον τομέα της ναυτιλίας. Σημείωσε ότι οι δυο χώρες είναι πρωτοπόρες
στον τομέα της ναυτιλίας, με την Ελλάδα να διαχειρίζεται περίπου το 20% του παγκόσμιου στόλου,
ενώ η Κορέα κατατάσσεται στην πρώτη θέση στον κλάδο των ναυπηγείων. «Έχουμε την ικανότητα
και την ισχυρή βούληση να συνεργαστούμε στενά μεταξύ μας στον τομέα της ναυτιλίας. Οι νέες
συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία υπαγορεύουν ένα νέο υπόδειγμα που συνδυάζει την
τεχνολογική καινοτομία και αυστηρότερους κανονισμούς. Η Κορέα είναι πολύτιμος εταίρος για την
Ελλάδα αυτή τη στιγμή των νέων προκλήσεων».
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΟΒΕ κ. Τάκης Αθανασόπουλος, στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην
πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Ελληνική Οικονομία προσθέτοντας ωστόσο ότι, είναι «απολύτως
απαραίτητο η οικονομία μας να αποκτήσει δυναμική και να πετύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης
προκειμένου να κατορθώσουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και να πετύχουμε πραγματικά την
έξοδο από την κρίση». «Στο πώς θα το πετύχουμε αυτό», συνέχισε ο κ. Αθανασόπουλος, «θεωρώ, ότι
δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από την εμπειρία της Κορέας. Η χώρα δοκιμάστηκε σκληρά από
την κρίση του 1997, την Κρίση της Ανατολικής Ασίας, ωστόσο προχώρησε με αποφασιστικότητα,
συνέπεια, επιμονή και ταχύτητα στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Χωρίς φωνές, χωρίς
αντιδράσεις αλλά με σκληρή δουλειά και αξιοπρέπεια έγιναν όλα όσα έπρεπε να γίνουν». Δύο χρόνια
μετά το ξέσπασμα της κρίσης, η Κορέα κατόρθωσε όχι απλά να ξεπεράσει την κρίση, αλλά να βγει
ισχυρότερη, ανακτώντας το χαμένο έδαφος και συνεχίζοντας με έντονα ανοδική πορεία. «Επειδή οι
αποφάσεις του σήμερα δεν αφορούν μόνο εμάς αλλά και τις επόμενες γενιές, πολλές καλές πρακτικές
μπορούμε να αντλήσουμε από την διαδρομή που έχει διανύσει η Κορέα τα τελευταία 20 χρόνια»,

τόνισε ο κ. Αθανασόπουλος.
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, στην ομιλία του,
τόνισε ότι, τα τελευταία 3 χρόνια εξασφαλίστηκε στην Ελλάδα πολιτική σταθερότητα που οδήγησε
στην οικονομική σταθερότητα. «Η αβεβαιότητα και η αστάθεια βρίσκονται πια πίσω μας,
εμπεδώνεται εμπιστοσύνη και κυρίως αυτοπεποίθηση. Όλοι οι δείκτες δείχνουν ότι η προσπάθεια
είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί αποφασιστικά με την υλοποίηση των
μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν αλλά παράλληλα δημιουργώντας μηχανισμούς που
περιορίζουν τις κοινωνικές ανισότητες». Ο υπουργός Ναυτιλίας αναφέρθηκε στην κυρίαρχη θέση της
ελληνικής ναυτιλίας παγκοσμίως και την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας – Κορέας
προσθέτοντας ότι, οι Έλληνες εφοπλιστές είναι από τους σημαντικότερους πελάτες των μεγάλων
ναυπηγείων της Κορέας. Ο κ. Κουρουμπλής σημείωσε επίσης ότι, με τις συντονισμένες προσπάθειες
της πολιτείας αφυπνίζεται σταδιακά ο ναυπηγοεπισκευαστικός τομέας στη χώρα μας και εξέφρασε
την βεβαιότητά του ότι η Ελλάδα μπορεί να πετύχει τόσο στην κατασκευή ορισμένων τύπων πλοίων
όσο κυρίως στο να καταστεί επισκευαστικό κέντρο πλοίων. Τέλος, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει την
τεχνογνωσία και την ικανότητα παραγωγής εξαρτημάτων πλοίων και στην κατεύθυνση αυτή
υπάρχουν πολλά περιθώρια συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και κορεατικών επιχειρήσεων.
Στην πρώτη ενότητα με τίτλο “Πολιτικές ναυτιλίας και ναυπηγικής βιομηχανίας” μίλησαν ο κ. Kam Chan KANG, διευθυντής του κορεατικού Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ενέργειας, ο οποίος
ανέλυσε τις βασικές παραμέτρους της πολιτικής της ναυπηγικής βιομηχανίας της Κορέας, ο
αντιπλοίαρχος (ΛΣ) Άγις Αναστασάκος, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ναυτιλίας του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, παρουσίασε την Ελληνική Ναυτιλιακή Διοίκηση και έδωσε
βασικές πληροφορίες για την ελληνική ναυτιλία. Παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση στη διμερή
συνεργασία των δύο χωρών. Τέλος, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής
πολιτικής στην ΕΕ και σε διεθνείς οργανισμούς, ο κ. Jong-Soo HAN, Διευθυντής του τμήματος
χρηματοδοτήσεων ναυπηγικών έργων της Korea Eximbank, παρουσίασε την εμπειρία και τις
δυνατότητες που προσφέρει η Korea Eximbank στις χρηματοδοτήσεις έργων στον ναυπηγικό τομέα
και ο κ. Hong-lk KIM, Επικεφαλής ομάδας δεξαμενόπλοιων και υπεράκτιων εταιρειών, της εταιρείας
K-SURE (Korea Export Credit Insurance Corp.), αναφέρθηκε στο ρόλο της K-SURE ως ένας επίσημος
οργανισμός εξαγωγικών πιστώσεων της Κορέας που υποστηρίζει τις ναυπηγικές βιομηχανίες μέσω
της παροχής ανταγωνιστικών μακροπρόθεσμων οικονομικών στους διεθνείς πλοιοκτήτες και
παρουσίασε τους μελλοντικούς στρατηγικούς στόχους της εταιρείας.
Στη δεύτερη ενότητα, με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες Ναυπηγικής και Ασφάλειας» μίλησαν εκ μέρους της
Maran Gas Maritime ο κ Δημήτρης Στεφάνου, Fleet Manager, παρουσίασε τους νέους κανονισμούς
για τη μείωση των εκπομπών ρύπων και σωματιδίων και τις μεθόδους για τη μείωση τους, ο κ. JongWoo AHN, ανώτερος επιθεωρητής στο Κορεατικό Μητρώο Ναυτιλίας - Korean Register of Shipping
(KR), αναφέρθηκε στο σημαντικό θέμα του Cyber security, ο κ. Νικόλας Βαπόρης, Υπεύθυνος
Κατασκευών στη Lloyds Register ανέλυσε το κύριο ρυθμιστικό πλαίσιο που επηρεάζει τη ναυπηγική
βιομηχανία και τέλος, ο κ. Yong-Suk SUH Διευθυντής Προγράμματος - Korean Evaluation Institute of
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Industrial Technology (KEIT) ο οποίος παρουσίασε τις τεχνολογίες έξυπνων πλοίων και το σχέδιο
ανάπτυξης έξυπνων αυτόνομων πλοία στην Κορέα.
Τις εργασίες του forum διηύθυνε ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ καθηγητής Νίκος Βέττας.
Οι παρουσιάσεις και ομιλίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ
http://iobe.gr/press_dtl.asp?EID=115 .
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