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Θέµα: Εκδήλωση προς τιµή των οικονοµικών συνεργατών της Ελλάδος στην Σαγκάη 

 

Σας γνωρίζουµε ότι χθες 23 Νοεµβρίου, 2009 έλαβε χώρα στο κεντρικό ξενοδοχείο 

της πόλης Westin το ετήσιο δείπνο προς τιµή των οικονοµικών συνεργατών της Ελλάδος 

στην Σαγκάη και τις γειτονικές προς αυτή κινεζικές επαρχίες, τοπικής αρµοδιότητας του 

Γενικού Προξενείου στην Σαγκάη. 

Η εφετινή εκδήλωση, πέραν των επιµέρους επιδιώξεών της, όπως η δηµιουργία 

συνθηκών δικτύωσης των δραστηριοποιούµενων ελληνικών εταιριών στην περιοχή, η 

δηµιουργία καλών σχέσεων µε τις τοπικές Αρχές, η προβολή της χώρας µας ως χώρος 

ανάπτυξης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και η δηµιουργία εικόνας, επικεντρώθηκε στην 

προβολή της ελληνικής ναυτιλίας και της ελληνο-κινεζικής συνεργασίας στον τοµέα των 

ναυπηγήσεων,των ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών και των θαλάσσιων µεταφορών. 

Στην εκδήλωση,  που έτυχε πολύ καλής υποδοχής από τους συµµετάσχοντες, 

προσήλθαν 135 άτοµα εκπρόσωποι ελληνικών εµπορικών και βιοµηχανικών εταιριών, 

υπηρεσιών συµβούλων, εκπρόσωποι  από όλο το φάσµα των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων 

που εδρεύουν στην Σαγκάη και το προσωπικό των Ελληνικών Αρχών στην Σαγκάη.  

Σηµαντική ήταν η παρουσία των Κινεζικών Αρχών των συναφών προς τα θέµατα της 

ναυτιλίας. Παρέστησαν εκπρόσωποι από το Γραφείο Εξωτερικών Υποθέσεων της Σαγκάης, 

από το Συµβούλιο Προώθησης ∆ιεθνούς Εµπορίου (CCPIT), από την Υπηρεσία Μεταφορών 

και Λιµένων (Shanghai Municipal Transport & Port Authority), την Υπηρεσία Θαλάσσιας 

Ασφάλειας (Maritime Safety Administration of Shanghai), τη σηµαντική για την χάραξη της 

οικονοµικής πολιτικής της πόλης Επιτροπή Εµπορίου της Σαγκάης (Shanghai Municipal 

Commission of Commerce), εκπρόσωπος του Κινεζικού Νηογνώµονα (China Classification 

Society) εκπρόσωποι ναυτιλιακών εταιριών όπως της Cosco Pacific Ltd. και της China 

Shipping, εκπρόσωποι της Kρατικής Eταιρίας Ναυπηγείων (China State Shipbuilding 

Corporation) στην οποία ανήκουν το σύνολο των ναυπηγείων της Σαγκάης και εκπρόσωποι 

µεµονωµένων ναυπηγείων όπου εκτελούνται παραγγελίες ναυπήγησης ελληνικών πλοίων.  

H εκδήλωση συνέπεσε µε την µεγάλη διεθνή έκθεση τροφίµων και ποτών FHC (18-

20 Νοεµβρίου, 2009) και κατέστη ως εκ τούτου δυνατόν να προσκληθούν και να παραστούν 

οι έλληνες εκθέτες και επισκέπτες της έκθεσης, σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες της Β1 

∆/νσης.   

Στην εκδήλωση απεύθυνε χαιρετισµό η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στην Σαγκάη 

κα. Μ. Σαράντη και προβλήθηκε video της Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας κας Λούκα Κατσέλη, η οποία αναφέρθηκε στη σηµασία της ναυτιλιακής 

συνεργασίας των δύο χωρών τόσο στον ναυπηγικό όσο και στον τοµέα των θαλάσσιων 



µεταφορών. Επίσης σύντοµη οµιλία έκφώνησε ο εκπρόσωπος της COSCO  Γεν. ∆/ντής 

Στρατηγικού Σχεδιασµού  της εταιρίας κος Wang Haiming, ο οποίος αναφέρθηκε γενικά 

στην ελληνο-κινεζική συνεργασία στο εµπόριο και τις θαλάσσιες µεταφορές. Ο κος Wang 

Haiming  τόνισε την  σηµασία της συµφωνίας ΟΛΠ και COSCO για την εµβάθυνση της 

συνεργασίας αυτής.  

Στην συνέχεια ο υπογράφων παρουσίασε την εικόνα της ελληνικής ναυτιλίας σήµερα, 

τη σηµασία της για την ελληνική οικονοµία και αναφέρθηκε στην  παραγωγική συνεργασία 

Ελλάδας και Κίνας στο ναυτιλιακό τοµέα και στις προοπτικές που διαγράφονται για 

περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας αυτής, όπως αυτό φαίνεται από τις µεγάλες 

παραγγελίες νέων ελληνικών  πλοίων σε κινεζικά ναυπηγεία (Οκτ. 2009 ναυπηγήσεις  381 

σκαφών, εξ αυτών 120 tankers και 144 πλοία ξηρού φορτίου, συνολικής χωρητικότητας 

28.44 εκατοµ. Dwt, Lloyd’s Register- Fairplay) και τις δυνατότητες αύξησης των φορτίων σε 

ελληνικά πλοία. 

Ειδική αναφορά έγινε στον χαµηλό µ.ο. ηλικίας των ελληνόκτητων σκαφών, καθώς 

και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για µια ανταγωνιστική αλλά ταυτόχρονα φιλική 

προς το περιβάλλον ποντοπόρο ναυτιλία.  

Στα θέµατα προστασίας περιβάλλοντος τονίσθηκε ότι η ελληνική ναυτιλία,  

µειώνοντας την ηλικία των πλοίων της και εισάγοντας νέες τεχνολογίες, συµβάλλει στην 

µείωση των εκποµπών ρύπων, ενώ η λύση που θα προκριθεί στα πλαίσια του ΙΜΟ θα πρέπει 

να είναι ενιαία, καθόσον η όποια διάκριση µε βάση την σηµαία θα νόθευε τον  ανταγωνισµό 

και θα έπληττε το περιβάλλον.  Στα  θέµατα νηογνώµονα αναφέρθηκε ότι η ελληνική 

ναυτιλία επιθυµεί την δυνατότητα συµβολής όλων των ενδιαφεροµένων µερών ώστε να 

προωθούνται αποτελεσµατικές λύσεις. 

Τελευταίος οµιλητής ήταν ο πρόεδρος του τοπικού Maritime University of Shanghai 

καθηγητής κος Yu Shicheng, ο οποίος αναφέρθηκε στην συµβολή του πανεπιστηµίου του  

στην ναυτική  εκπαίδευση.  

Θερµές ευχαριστίες οφείλονται στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για τη διάθεση 

στοιχείων, στα οποία βασίστηκε η οµιλία του υπογράφοντος. 

 

Ο Προιστάµενος 

 

Φώτης Μανουσάκης  

Σύµβουλος Οικ. & Εµπορ. Υποθέσεων Α΄ 

 

Συνηµµένα: 

-Οµιλίες των τριών βασικών οµιλητών 

-Φωτογραφικό υλικό  



 
Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Σαγκάη 
Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων 
Φώτης Μανουσάκης  
Σύµβουλος OEY A’  
 
Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, 
 
Ευχαριστώ θερµά για τη ανταπόκριση σας να παραστείτε στην αποψινή εκδήλωση 
προς τιµή των οικονοµικών εταίρων της Ελλάδος στην Σαγκάη. 

Η Σαγκάη αποτελεί για τις ελληνικές επιχειρήσεις, όπως τουλάχιστον αποδεικνύουν 
οι αριθµοί, την κατεξοχήν πύλη εισόδου στην αγορά της Κίνας. Η µεγάλη 
πληθυσµιακή συγκέντρωση  η σχετικά υψηλή αγοραστική δύναµη, το γεγονός ότι 
είναι η πόλη µε το σηµαντικότερο λιµάνι στη Κίνα, µε ανεπτυγµένες τις βασικές 
υποδοµές, µε ικανή εξωστρέφεια και παραδοσιακές ιστορικές σχέσεις µε την ∆ύση 
συµβάλλουν στην ανάδειξη της Σαγκάης πολύ υψηλά στις προτιµήσεις των ελλήνων 
επιχειρηµατιών (όπως και όλων εξάλλου των ξένων επιχειρηµατιών)  που 
σκέπτονται να αναπτύξουν επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Κίνα.   

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ευρύτερη περιοχή του ∆έλτα του ποταµού Yangtze 
έχουν εγκατασταθεί οι σηµαντικότερες ξένες εταιρίες, ενώ στην Σαγκάη ζουν τα 2/3 
των ξένων που εργάζονται στην Κίνα. 

Τα τελευταία χρόνια η Πολιτειακή και Πολιτική Ηγεσία της χώρας µας έδειξε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την προώθηση των σχέσεων της χώρας µας µε την Κίνα, 
συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών και εµπορικών, µε επίσηµες επισκέψεις στο 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Οργανώθηκε ικανός αριθµός επιχειρηµατικών 
αποστολών από διάφορους φορείς στην Κίνα στο πρόγραµµα των οποίων υπήρξε 
σχεδόν πάντοτε επίσκεψη και στην Σαγκάη.   

Οι προσπάθειες συνεχίζονται και η πρόκληση, το στοίχηµα  για την κινεζική αγορά 
είναι ακόµα ανοικτό για τις ελληνικές εταιρίες. Θα θέλαµε να δούµε περισσότερες 
ελληνικές εταιρίες να επενδύουν και να εξάγουν τα προϊόντα τους στην Κίνα.  Η 
ανάπτυξη επενδύσεων στην Κίνα είναι αποφασιστικής σηµασίας για την καθόλου 
ανάπτυξη των οικονοµικών σχέσεων. Αυτό αποδεικνύει τουλάχιστον η εµπειρία των 
άλλων χωρών.  

Είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη  επενδύσεων πέραν των άλλων, µεταφορά 
τεχνολογίας, αύξηση απασχόλησης αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση κεφαλαίων και 
λοιπων πόρων συµβάλλει πρόσθετα και στην ανάπτυξη του εξωτερικού εµπορίου.  

Σύµφωνα µε στοιχεία του CCPIT του Συµβουλίου για την Προώθηση του ∆ιεθνούς 
Εµπορίου -Τµήµα Σαγκάης (Council for the Promotion of International Trade 
Shanghai Sub- Council) ο όγκος εµπορίου µεταξύ της χώρας µας και της Σαγκάης το 
2008 ανήλθε σε 650 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ µε αύξηση 56% σε σχέση µε το προηγούµενο 
έτος . Εφέτος στο διάστηµα Ιαν.- Αυγούστου το διµερές εµπόριο αυξήθηκε κατά 
14%. 

Οι ελληνικές επενδύσεις στην περιοχή της Σαγκάης ανέρχονται στα 20 εκατ. ∆ολ 
ΗΠΑ και αφορούν 15 επενδυτικά προγράµµατα (στοιχεία CCPIT, Shanghai Sub- 
Council) 



Ο χώρος της ναυτιλίας όµως είναι ο κατεξοχήν τοµέας ελληνο-κινεζικής συνεργασίας. 
Οι ναπηγήσεις ελληνόκτητων σκαφών αποτελούν σηµαντικότατο κοµµάτι του όγκου 
εργασιών των κινεζικών ναυπηγείων, ενώ το ίδιο συµβαίνει µε τις επισκευές και τις 
διαλύσεις πλοίων.  Οι έλληνες εφοπλιστές ακόµα και σε περιόδους κρίσης, όπως η 
σηµερινή, αποδεικνύουν υψηλή επιχειρηµατικότητα και µε πολύ υψηλά ρίσκα 
συνεχίζουν τις ναυπηγήσεις νέων πλοίων, βασιζόµενοι κυρίως στην εµπειρία και στις 
ικανότητες διαχείρισης. 

Για λόγους πέραν της θέλησης του δεν είναι εδώ µαζί µας απόψε ο Γραµµατέας της 
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών κ Πάνος Λασκαρίδης που εκ µέρους της ΕΕΕ σας 
διαβιβάζει τις θερµότερες ευχές του. 
Μη δυνάµενοι να επωφεληθούµε της βαθειάς γνώσης και εµπειρίας του κυρίου 
Π.Λασκαρίδη  θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω την εικόνα της ελληνικής 
ναυτιλίας και να αγγίξω το θέµα της Ελληνο-κινεζικής συνεργασίας σύµφωνα µε τα 
στοιχεία που η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών  µας παρέσχε.  
 
Σπεύδω να σας πω ότι η ΕΕΕ έχει µια µεγάλη ιστορία στην παγκόσµια ναυτιλία. 
Μετρά ήδη 93 χρόνια ζωής (ιδρύθηκε 1916) και είναι ο κύρος εκπρόσωπος της 
ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας σε όλα σχεδόν τα διεθνή φόρα που συζητούνται 
θέµατα Ναυτιλίας.   
 
Ελληνική ναυτιλία 
Το 2008, η ελληνόκτητη ναυτιλία διατήρησε τη διεθνή πρωτιά της µε 3.135 πλοία 
(µεγαλύτερα των 1.000 gt) ανερχόµενα σε 169,45 εκατοµµύρια dwt, 
αντιπροσωπεύοντας το 14,81% της παγκόσµιας χωρητικότητας σε dwt (πηγή: 
Lloyd’s Register – Fairplay, Ιανουάριος 2009)  
 
Η ελληνική σηµαία είναι πέµπτη στη διεθνή κατάταξη και πρώτη στην ΕΕ σε dwt. 
Επιπλέον, τα ελληνόκτητα πλοία υπό σηµαίες Κρατών Μελών της ΕΕ αποτελούν το 
40,9% σε dwt της κοινοτικής ναυτιλίας.  
 
Ο ελληνικός εφοπλισµός αποτελεί την σηµαντικότερη πλοιοκτητική κοινότητα στον 
κόσµο αφού ελέγχει το 20,1% του παγκόσµιου στόλου δεξαµενοπλοίων (crude / oil 
product carriers) και το 18,55% του παγκόσµιου στόλου φορτηγών µεταφοράς 
φορτίων bulk σε dwt (εξαιρουµένων των υπό ναυπήγηση πλοίων).  
Σήµερα οι 25 µεγαλύτερες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες διαχειρίζονται συνολικά 898 
πλοία (από αυτά τα 566 είναι µε ξένες σηµαίες και 332 µε ελληνική σηµαία). 
 
Οι ναυπηγικές παραγγελίες βελτίωσαν περαιτέρω το ηλικιακό προφίλ του 
ελληνόκτητου στόλου. ∆ιαπιστώνεται ότι ο ελληνόκτητος στόλος µειώνει συνεχώς τον 
µέσο όρο ηλικίας του. Το 2009, ο µέσος όρος ηλικίας του ελληνόκτητου στόλου 
µειώθηκε στα 11,9 έτη από µε 12,5 το 2008 (ενώ του παγκόσµιου στόλου ήταν 12,9 
έτη).  
Εξάλλου ο µέσος όρος ηλικίας του ελληνικής σηµαίας στόλου είναι 9,5 έτη, πολύ 
χαµηλότερος του µέσου παγκόσµιου. 
 
Από τις αρχές του έτους για την αγορά πλοίων , σύµφωνα µε στοιχεία του 
ναυλοµεσιτικού οίκου Allied shipbroking, έχουν επενδυθεί διεθνώς 13,6 δισ. δολάρια.  
Στην πρώτη θέση µε επενδύσεις ύψους περίπου 2,9 δισ. δολάρια και αγορές 145 



πλοίων  ευρίσκονται οι έλληνες εφοπλιστές και στην δεύτερη οι κινέζοι εφοπλιστές µε 
επενδύσεις ύψους 2,3 δισ. δολάρια (και 181 πλοία)   
 
Οι εγκατεστηµένες ναυτιλιακές εταιρίες στη χώρα µας ανέρχονται σε 1.300, η άµεση 
ή έµµεση απασχόληση  στο ευρύτερο φάσµα του cluster των ναυτιλιακών και 
παραναυτιλιακών δραστηριοτήτων ανέρχεται σε 200 χιλιάδες εργαζόµενους.  Οι 
ναυτικοί ανέρχονται  στις 25 χιλιάδες περίπου. 
 
Το 2008, οι ακαθάριστες εισπράξεις από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών 
ανήλθαν σε 19,188 εκ. ευρώ, (αντιπροσωπεύοντας το 8% του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος) και καλύπτοντας 35% του εµπορικού ελλείµµατος. 
 
Όσον αφορά τις διµερείς ναυτιλιακές σχέσεις, η στρατηγική ανάπτυξης της Σαγκάης 
που προβλέπει µεταξύ άλλων την ανάδειξη της πόλης σε ένα από τα µεγαλύτερα 
χρηµατοπιστωτικά και ναυτιλιακά κέντρα στον κόσµο µέχρι το 2020, αποτελεί 
πρόκληση όχι µόνον για την Σαγκάη αυτή καθ’ αυτή αλλά και τους οικονοµικούς της 
εταίρους.   
Η ελληνική ναυτιλία που έχει επιδείξει µεγάλη αντοχή και ευελιξία  και γνωρίζει να 
ταξιδεύει µε όλους τους ανέµους δεν υπάρχει αµφιβολία ότι θα είναι πιστή στο 
ραντεβού της µε το µεγαλύτερο λιµάνι της µεγάλης αυτής χώρας και ελπίζεται πρώτο 
στον κόσµο νωρίτερα από το 2020. 
 
Οι διµερείς µας ναυτιλιακές σχέσεις ρυθµίζονται από την ναυτιλιακή συµφωνία που 
οι δύο χώρες υπέγραψαν στις 3/7/1996. Μετά την υπογραφή ναυτιλιακής συµφωνίας 
µεταξύ της ΕΕ και της Κίνας τον ∆εκέµβριο του  2002 οι υφιστάµενες διµερείς 
συµφωνίες ετάχθησαν στο κοινοτικό πλαίσιο.  
Η Ναυτιλιακή Συµφωνία ΕΕ- Κίνας βασίζεται στις αρχές της ελεύθερης εκτέλεσης 
των θαλασσίων µεταφορών, της ελεύθερης πρόσβασης στα φορτία και και στο 
εµπόριο µεταξύ των δύο πλευρών, της ανεµπόδιστης πρόσβασης στην χρήση 
λιµένων και επικουρικών υπηρεσιών και της ισότιµης µεταχείρισης. 
 
Στα θέµατα προστασίας περιβάλλοντος η ελληνική ναυτιλία  µειώνοντας την ηλικία 
των πλοίων της και εισάγοντας νέες τεχνολογίες συµβάλλει στην µείωση των 
εκποµπών ρύπων από τα πλοία. 
 
Στο επίκαιρο και σηµαντικό θέµα της µείωσης των εκποµπών αερίων από τα πλοία η  
Ελλάδα ενδιαφέρεται ώστε η λύση που θα προκριθεί στα πλαίσια του ΙΜΟ θα να 
είναι ενιαία για όλα τα µέρη αφού η ναυτιλία είναι µία από τις  ανταγωνιστικώτερες 
βιοµηχανίες µε δραστηριότητα σε όλα τα µήκη και πλάτη των θαλασσών. Η όποια 
διάκριση µε βάση την σηµαία θα νοθεύει τον ανταγωνισµό και θα πλήττει το 
περιβάλλον.    
 
Στα θέµατα   Νηογνώµονα η ελληνική ναυτιλία επιθυµεί την δυνατότητα συµβολής 
όλων των ενδιαφεροµένων µερών ώστε οι λύσεις που προτείνονται να λύνουν 
υπαρκτά προβλήµατα και όχι να δηµιουργούν δυσκολίες. 
 
Το πλοίο είναι µια σύνθετη υπόθεση. Το ναυηγείο το κτίζει, οι πλοιοκτήτες το 
διαχειρίζονται µε όλα τα επιχειρηµατικά ρίσκα, το ναυλώνουν, το µετασκευάζουν και 
το επισκευάζουν ενώ οι εργαζόµενοι σ’αυτό µε µεγάλους κινδύνους για την ζωή τους 
το λειτουργούν και του δίδουν οντότητα.   



 
Η συνεργασία της Ελλάδος µε την Κίνα στον ναυτιλιακό τοµέα είναι πλυσχιδής.  Τον 
Οκτώβριο του 2009 σύµφωνα µε στοιχεία του Lloyd’s Register – Fairplay υπήρχαν 
381 παραγγελίες ελληνικών πλοίων σε Ναυπηγεία της Κίνας, χωρητικότητας 28,44 
εκατ. dwt.  
Από αυτά 244 είναι πλοία ξηρού φορτίου (bulkers) και 120 δεξαµενόπλοια (tankers)  
Πρόσθετα από το 2000 έχουν παραδοθεί και παραµένουν σε ελληνικά χέρια 155 
πλοία από κινεζικά ναυπηγεία ενώ ένα µεγάλος αριθµός πλοίων έχουν µεταβιβασθεί 
σε τρίτους. 
 
Η συνεργασία στα διεθνή φόρα για την ναυτιλία και ιδιαίτερα στον IMO (International 
Maritime Organization) και στον ILO (International Labor Organization) όπου 
συζητούνται σηµαντικότατα θέµατα είναι πολύ καλή.  
 
Στρατηγικής σηµασίας όµως για τις δύο χώρες είναι η χρήση λιµένων. 
Με την συµφωνία Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς και COSCO Pacific ltd ο Πειραιάς 
καθιερώνεται σαν µία από τις κυριότερες  Πύλες εµπορίου Ανατολής –∆ύσης και 
αναδεικνύεται σε κρίσιµο διαµετακοµιστικό κόµβο για τα κινεζικά προιόντα στην 
Ευρώπη. 
 
Κυρίες και κύριοι  
 
Κλείνοντας επιτρέψετε να πώ δυό λόγια που δεν έχουν σχέση µε την οικονοµία αλλά 
την ιστορία που ξεκινά τόσο για την Σαγκάη όσο και την Ελλάδα εκεί που τελειώνει ο 
µύθος. 
 
 Η Σαγκάη δεν οφείλει µόνο το όνοµα της στην θάλασσα οφείλει πολλά περισσότερα 
οφείλει µεγάλο µέρος της ανάπτυξης της της  εξωστρέφειας της και της παγκόσµιας 
φήµης της . 
Η ιστορία της Ελλάδος είναι συνυφασµένη µε  την θάλασσα αφού µέσω αυτής  µε τα 
πλοία τους οι πρόγονοι µας διέδωσαν τον πολιτισµό τους σέ όλη την λεκάνη της 
Μεσογείου, σε όλο τον γνωστό τότε ∆υτικό κόσµο, κτίζοντας µεγάλο αριθµό λιµένων-
πόλεων  που έµελλε να γίνουν οι σηµερινές µεγαλουπόλεις ναυτιλιακά κέντρα της 
Μεσογείου. 
 
Ελπίζουµε λοιπόν η θάλασσα το κοινό στοιχείο αναφοράς της Ελλάδος και της 
Σαγκάης και οι ναυτιλιακές δραστηριότητες να παραµείνουν πάντοτε οι προνοµιακόι 
δυναµικοί τοµείς οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ δύο φίλων λαών.  



Hellenic Republic 
Message of Ms. Louka T. Katseli 

Greek Minister of Economy, Competitiveness & Shipping 
 

 
Dear   Participants, 
Distinguished   Guest, 
Ladies and Gentlemen, 
 

• My presence today at the IMO Assembly, in London, is not allowing me to be 

with you, during this event that testifies to the close cooperation of Greek and 

Chinese partners in maritime affairs. 

 

• This timely   initiative of the Consulate General of Greece in Shanghai can 

only underline the importance   we attach to the cooperation between two old 

marine nations, Greece and China. Ancient Greeks were sailing around the 

Mediterranean; Chinese ships were exploring open seas. Today, sea 

transportation remains the most cost effective way to move goods around the 

globe. Shipping and ports are essential for international trade.90% of the EU’s 

external trade is transported by sea.  

 

• In today’s highly competitive global environment, Greece still remains the first   

maritime country in the world,   in terms of shipping weight and number of 

commercial vessels.  China on the other hand is the largest exporter in the 

world, both in kind and in volume,and the largest commercial partner to the 

European Union.  

 

• Promptly responding to new roles and challenges, Greece became the first 

EU country to conclude, in 1996, a bilateral Maritime Agreement with China. 

This Agreement, complemented and strengthened by the relevant EU-China 

Maritime Agreement of 2002, shows the willingness of both countries to 

continue to follow the principles of free and fair competition in international 

shipping.  

 

• Despite the global economic slowdown, a considerable, constantly increasing, 

number of   Greek vessels are delivered in Chinese shipyards.  Greek ship-

owners are among the best clients of Chinese shipyards.  We want this 

cooperation not only to be strengthened but also to be matched with further 

utilization of Greek vessels by Chinese exporters to EUROPE and around the 

world. Increased Greek shipping capacity can better serve Chinese exporters.   

 



• Safe, secure, reliable maritime transportation, in an environmentally 

responsible manner is our   priority .And we   remain committed towards 

actualization of these goals.  

 

• Our interests and cooperation are furthermore   extended in the sector of 

ports that no longer simply perform their traditional roles. Ports serve today 

as logistic centers and providers of comprehensive services. In light of this, 

we welcome sizeable investment in Cosko’s Greek port of Piraeus and we are 

looking forward to our expanded collaboration both with Cosco and other 

companies  to explore profitable investment opportunities for the benefit of our 

two countries.  

 

• I would like to underline that our Ministry, as well as me personally, will fully 

support all serious efforts, to strengthen economic and business partnerships 

between Greece and China  as well as between Greek & Chinese companies. 

Your presence and activities in China are honored, especially in the city of 

Shanghai that in six months will host the World Expo 2010.  

 

• I am convinced that next year, during this international EVENT, we will have 

the opportunity to monitor and evaluate positively what promise to be 

important accomplishments in the field of maritime cooperation between 

Greece and China.  

 

• I wish all of you a productive continuation of your joint efforts towards 

enhanced cooperation for the benefit of all stakeholders and two countries.  

 
 
 

Ms. Louka T. Katseli 
Greek Minister of Economy,Competitiveness & Shipping 



WANG HAIMIN 
Γενικός ∆ιευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασµού 
COSCO Container Lines 

Εντιµότατη κα Γενικέ Πρόξενε, Αξιότιµε κ. Φώτη Μανουσάκη, κυρίες και κύριοι, 

Χαίροµαι πολύ που είµαι καλεσµένος σήµερα στην δεξίωση προς τιµήν των οικονοµικών 

εταίρων της Ελλάδος στη Σαγκάη και έχω την ευκαιρία να ανταλάξω τη γνώµη µου µε σας 

για την εµβάθυνση της Ελληνο-κινεζικής συνεργασίας στον τοµέα της Ναυτιλίας.  

Η Κίνα είναι µια χώρα της Ανατολής µε πλούσιο πολιτισµό, ενώ η Ελλάδα είναι το λίκνο του 

δυτικού πολιτισµού. Οι δυο χώρες έχουν µια µακρόχρονη ιστορία στις εµπορικές 

ανταλαγγές. Στα παλιά χρόνια, η Οδός του Μεταξιού ήταν µια γέφυρα για την φιλική επαφή 

της αρχαίας Κίνας και της αρχαίας Ελλάδας. Σήµερα, η διεθνής ναυτιλία αποτελεί το µέσο 

για την ανάπτυξη του εµπορίου µεταξύ των δυο χωρών.  

Από το 1972 που η Κίνα σύναψε διπλωµατικές σχέσεις µε την Ελλάδα, το διµερές εµπόριο 

δυο χωρών άρχισε να αναπτύσσεται µε ταχείς ρυθµούς. Ο όγκος εµπορίου µεταξύ της Κίνας 

και της Ελλάδας ξεκίνησε από 1.7 εκ. δολάρια και έφτασε στο 4.236 δισ δολάρια του 

περασµένου έτους. Είναι χαρακτηρισικό ότι ακόµα και στην περίοδο κρίσης, οι ελληνικές 

εξαγωγές προς την Κίνα σηµείωσαν δυναµική αύξηση. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

Τελωνείου της Κίνας, εφέτος στα πρώτα τρία τρίµηνα, οι εισαγωγές της Κίνας από την 

Ελλάδα ανήλθαν σε 158 εκ. δολάρια σηµειώνοντας µια αύξηση κατά 17.4%.  

Τόσο η Κίνα όσο και η Ελλάδα δίνουν µεγάλη σηµασία στην ανάπτυξη της ναυτιλίας. Η 

Ελλάδα έχει τον µεγαλύτερο στόλο της εµπορικής ναυτιλίας του κόσµου, ενώ η Κίνα 

διαθέτει την αγορά µε τον µεγαλύτερο µεταφορικό όγκο του κόσµου.  

Η Ελληνο-κινεζική συνεργασία στον τοµέα της ναυτιλίας είναι ευρύτατη, ενώ η COSCO έχει 

κάνει συνεχείς προσπάθειες. Οι Έλληνες εφοπλιστές είναι για τις κινεζικές ναυτιλιακές 

εταιρείες πολύ σηµαντικοί πλοιοκτήτες. Για παράδειγµα, η COSCO Container Lines 

νοικιάζει για µακροπρόθεσµο διάστηµα από την ελληνική εταιρεία Costamare 5 πλοία 

µοντέλου 9500TEU. 

Πολλά ελληνόκτητα πλοία επισκευάζονται ή κατασκευάζονται στα κινεζικά ναυπηγεία, 

συµπεριλαµβανοµένου του COSCO NANTONG SHIPYARD και του COSCO DALIAN 

SHIPYARD. Η COSCO Container Lines είναι µια από τις δυο µοναδικές εταιρείες, οι οποίες 

παρέχουν απευθείες γραµµές από την Ελλάδα προς την Ασία µε βάση το λιµάνι του 

Πειραιώς.  

Από την 1 Οκτωβρίου εφέτος, η COSCO Pacific Ltd άρχισε επίσηµα να ασκεί το προνοµιακό 

της δικαίωµα για την προβλήτα 2 και την προβλήτα 3 του Πειραιά για ένα χρονικό διάστηµα 

των 35 ετών. Είναι ένα γεγονός που εµβαθύνει την συνεργασία της εταιρείας µε τα ελληνικά 

λιµάνια και γενικά την ελληνική ναυτιλία.   



Η µελλοντική διµερής ναυτιλιακή συνεργασία της Κίνας και της Ελλάδας απαιτεί 

περισσότερη στήριξη από τις αρµόδιες αρχές των δυο χωρών. Ταυτόχρονα, αντιµετωπίζοντας 

την πρόκληση για την παγκόσµια ναυτιλία που προκάλεσε η µείωση του διεθνούς 

ναυτιλιακού εµπορίου, όλες οι πλευρές, συµπεριλαµβανοµένων των Ελλήνων εφοπλιστών, 

των ελληνικών και των κινεζικών λιµανιών, των κινεζικών ναυτιλιακών εταιρειών και 

ναυπηγείων, πρέπει να συνεργαστούν ακόµα πιο στενά, για να έχουµε το πιο θετικό 

αποτέλεσµα. 

Στα επόµενα µερικά χρόνια, η Οικονοµία της Κίνας θα συνεχίσει να αναπτύσσεται µε τους 

υψηλότερους ρυθµούς και η τάση του καταµερισµού των βιοµηχανιών θα στηρίζει συνεχώς 

την διεθνή ναυτιλιακή αγορά. Επίσης, η Κινεζική κυβέρνηση θα εφαρµόζει πολιτική που θα 

ενισχύει την ανάπυξη της διεθνούς ναυτιλίας. 

Στις 25 Μαρτίου του 2009, στην σύσκεψη των µελών µόνιµης επιτροπής του Κρατικού 

Συµβουλίου της Κίνας, εγκρίθηκε το σχέδιο της Σαγκάης για την ανάπτυξη σύγχρονης 

βιοµηχανίας παροχής υπηρεσιών, της παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, την 

ανάπτυξη του διεθνούς χρηµατιστηριακού και ναυτιλιακού κέντρου. Στην σύσκεψη αυτή, 

ανακοινώθηκε ότι σκοπός για το 2020 είναι να γίνει η Σαγκάη ένα διεθνές χρηµατιστηριακό 

κέντρο, κάτι που ταιριάζει µε την οικονοµική ισχύ της Κίνας και την διεθνή θέση του RMB 

και ένα διεθνές ναυτιλιακό κέντρο µε άριστες υποδοµές που να βελτιώνει την κατανοµή των 

ναυτιλιακών πόρων.  

Προβλέπεται ότι η διµιουργία διεθνούς χρηµατιστηριακού και ναυτιλιακού κέντρου θα 

αναβάσει αναµφισβήτητα την ικανότητα διαχείρησης φορτίων στο λιµάνι της Σαγκάης. Θα 

βελτιώσει επίσης το περιβάλλον της διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς και θα προωθήσει την 

ανάπτυξη της βιοµηχανίας παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης της 

χρηµατοδότησης για τις ναυπηγήσεις, της ασφάλισης ναυτιλιακών µεραφορών, των 

συναλλαγών και της δοίκησης των πλοίων, των πρακτορείων και των γραφείων συµβούλων 

ναυτιλιακών υπηρεσιών, φέρνοντας καίνουργιες ευκαιρίες γαι την δυναµική ανάπτυξη της 

διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς. 

Η Κίνα και η Ελλάδα αλληλοσυµπληρώνονται µε τους φυσικούς πόρους και την παραγωγή 

τους. Πιστεύουµε ότι το διµερές εµπόριο µεταξύ Κίνας και Ελλάδας θα έχει ένα λαµπρότερο 

µέλλον. Με την πολιτική στήριξης τόσο από την κινεζική όσο και από την ελληνική 

κυβέρνηση και τις κοινές προσπάθεις των ναυτιλιακών εταιρειών των δυο χωρών, 

πιστεύουµε ότι η Ελληνο-κινεζική ναυτιλιακή συνεργασία θα γίνει ακόµα πιο στενή και η 

συνεργασία αυτή θα συµβάλλει σηµαντικά στην προώθηση της ανάπυξης της διεθνούς 

ναυτιλίας. 

  Σας ευχαριστώ! 



 

Φωτογραφίες από την ετήσια Εκδήλωση προς 
τιµή των οικονοµικών και εµπορικών εταίρων 
της χώρας µας στη Σαγκάη (23.11.2009) 

 

  

  

  



  

  

  



  

  

  

 

 
 

                 
                 
 


