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Κυρίες και Κύριοι, 

Σας καλωσορίζω στο Ελληνο-Κορεατικό Forum Ναυτιλιακής Συνεργασίας 2018, που 
διοργανώνεται από την Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα και το 
Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Η φετινή εκδήλωση 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδώνια, ένα 
από τα μεγαλύτερα ναυτιλιακά γεγονότα στον κόσμο.  

Κεντρικός στόχος του Ελληνο-Κορεατικού Forum είναι η ενίσχυση των σχέσεων των 
δυο χωρών και η διασύνδεση εταιριών από την Κορέα και την Ελλάδα ώστε να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες εμπορικών και επενδυτικών συνεργασιών, με έμφαση 
στο χώρο της ναυτιλίας.  

Η φετινή εκδήλωση πραγματοποιείται σε ένα σημαντικά βελτιωμένο οικονομικό 
περιβάλλον για τη χώρα μας. Η αβεβαιότητα και η αστάθεια έχουν ξεπεραστεί και η 
οικονομία βρίσκεται σε θετική τροχιά, μετά από μεγάλη περίοδο έντονης πτώσης, η 
οποία οδήγησε στην απώλεια του 25% του Εθνικού μας Εισοδήματος.  Θα μπορούσε 
να πει κανείς ότι η κατάσταση στην Ελλάδα έχει πλέον σταθεροποιηθεί και η χώρα 
έχει αφήσει πίσω της τα χειρότερα, ωστόσο, αυτό δεν αρκεί. 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 πως θα το πετύχουμε αυτό, 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 που έπληξε σφοδρά και άλλες χώρες της περιοχής όπως 
την Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, και το Ταϊβάν. Το εθνικό νόμισμα της Κορέας 
κατέρρευσε, συμπαρασύροντας το χρηματοπιστωτικό σύστημα και πάρα πολλές 
μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις βρέθηκαν σε αδιέξοδο. Η ανεργία τριπλασιάστηκε 
και για τη διάσωση της χώρας απαιτήθηκε η συνδρομή του ΔΝΤ το οποίο χορήγησε 
δάνειο ύψους 53,8 δις. ευρώ. Το πρόγραμμα συνοδευόταν από αυστηρούς όρους 
δημοσιονομικής λιτότητας και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.  

Η Κορέα 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.  Μάλιστα όταν η 
κυβέρνηση της Κορέας, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση 
της κρίσης, ζήτησε το 1998 από τους πολίτες της να δωρίσουν χρυσά αντικείμενα που 
είχαν στην κατοχή τους στο κράτος προκειμένου να συγκεντρωθούν πρόσθετοι πόροι 
για να πληρωθεί μέρος του δανείου του ΔΝΤ, η ανταπόκριση των πολιτών ήταν 
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άμεση. Σε ειδικά σημεία συλλογής χιλιάδες πολίτες παρέδωσαν προσωπικά τους 
χρυσά αντικείμενα από οικογενειακά κειμήλια, μέχρι τις βέρες τους ακόμη και χρυσά 
μετάλλια. Έτσι μέσα σε λίγους μήνες συγκεντρώθηκαν περίπου 227 τόνοι χρυσού 
αξίας 3 δις. δολάρια, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή του δημόσιου 
χρέους. 

Δύο χρόνια μετά το αδιέξοδο η Κορέα κατόρθωσε όχι απλά να ξεπεράσει την κρίση, 
αλλά να βγει ισχυρότερη ανακτώντας το χαμένο έδαφος και συνεχίζοντας με έντονα 
ανοδική πορεία.  Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΔΝΤ World Economic 
Outlook το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κορέας είναι πλεονασματικό με 
5,1% του ΑΕΠ, υψηλότερο σε σχέση με τον μέσο όρο των αναπτυγμένων οικονομιών 
της περιοχής (4,3%). Η Κορέα βρίσκεται στην 4η θέση παγκοσμίως στην κατάταξη με 
βάση το απόθεμα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και στην 6η θέση με βάση τις 
σωρευτικές αναπόσβεστες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη. Σε ότι αφορά την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πρώτη παγκοσμίως στην κατάταξη για δαπάνες 
έρευνας και ανάπτυξης ως ποσοστό του ΑΕΠ με 4,3%. Δεύτερη είναι η Ιαπωνία (3,6%), 
ενώ οι ΗΠΑ βρίσκονται στην 9η θέση (2,7%) και η Ελλάδα δυστυχώς στην 8η 
χειρότερη θέση.  Οι πόροι για R&D στην Κορέα προέρχονται από ιδιωτικές 
επιχειρήσεις σε ποσοστό 84% ενώ στην Ελλάδα είναι μόλις 5,4%. 

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. – 

 

6 Ιουνίου 2018. 
 
 
 


