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ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΣΕΟΥΛ 
 

 

Κορεατικό πρόγραμμα επιδοτήσεων εγχώριας ναυπηγικής και εφοπλιστικής 

δραστηριότητας. 

Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της εντεινόμενης κρίσης, η οποία απειλεί να βυθίσει σε 

ύφεση το ναυπηγικό και εφοπλιστικό τομέα της χώρας (όπως πιστοποιείται από την κατάρρευση 

της Hanjin Shipping Lines το 2016), η κυβέρνηση της Νοτίου Κορέας εκπόνησε πενταετές 

πρόγραμμα αναζωογόνησης της ναυτιλιακής βιομηχανίας (Ministry of Trade, Industry and Energy 

“The Five-year plan for the Shipping Industry Revival”).  

Το ανωτέρω πρόγραμμα περιέχει μέτρα προστατευτισμού, τα οποία δημιουργούν σαφείς 

προϋποθέσεις προτιμησιακής μεταχείρισης ναυλώσεων εσωτερικού/εξωτερικού, προς και από τα 

Κορεατικά λιμάνια υπέρ των εγχωρίων ναυτιλιακών εταιρειών, περιορίζοντας τις δυνατότητες 

πρόσβασης του αλλοδαπού εφοπλισμού σε αυτά. 

Περαιτέρω, στις 4 Ιουλίου του τρέχοντος έτους συστάθηκε η κρατική εταιρεία Korea Ocean 

Business Corporation (KOBC), με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 4,5 δις δολάρια ΗΠΑ, η οποία 

στοχεύει στην ενίσχυση των επενδύσεων στον ναυπηγικό τομέα και την εξασφάλιση εγγυήσεων 

για φτηνή δανειοδότηση μικρομεσαίων κορεατικών υπεργολαβικών επιχειρήσεων του κλάδου. 

Στόχος είναι η επίτευξη παραγγελιών 140 πλοίων χύδην φορτίου (bulk) και 60 φορτηγών πλοίων 

(container ships) κατά την περίοδο 2018 – 2020. Εκφράζονται βάσιμοι και έντονοι φόβοι ότι 

αφενός τα μέτρα αυτά θα ενισχύσουν τις αναθέσεις υπεργολαβιών ναυπήγησης υπέρ των 

εγχωρίων και εις βάρος των αλλοδαπών εταιρειών, ενώ θα αυξήσουν με τεχνητό τρόπο υπέρμετρα 

τη διεθνή προσφορά σε ένα ήδη αρκετά κορεσμένο τομέα. 

Αυτονόητα, τα προστατευτικά αυτά μέτρα αντίκεινται κατάφορα στις ρήτρες της Συμφωνίας 

Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. – Νοτίου Κορέας, και μάλιστα στα άρθρα 11.9 – 11.15 περί 

επιδοτήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κορέα έχει ήδη 

αποστείλει σχετική επιστολή στον αρμόδιο Υφυπουργό Ωκεανών και Αλιείας (Oceans and 

Fisheries) κ. Yang-Soo KIM.  

Από την πλευρά μας, καθώς η εξέλιξη αυτή πλήττει καίρια τα ελληνικά συμφέροντα, τόσο 

στον τομέα του εφοπλισμού όσο και των υπεργολαβιών της ναυπηγικής δραστηριότητας, 

εισηγούμαστε την ένταξη του θέματος τόσο στην ημερήσια διάταξη της Συνόδου Κορυφής Ε.Ε. – 

Δημοκρατίας της Κορέας (Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου τ.ε.) όσο και στην προσεχή Επιτροπή EU – 

Korea Trade in Goods Committee (Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου τ.ε.). 
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