Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORT S
Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ
Σθλ.: 210-4191966 Fax: 210-4191888
e-mail: info@raports.gr
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
θμαντικι διάκριςθ για τθν Ελλάδα και τθ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων απζςπαςε ο
Πρόεδροσ τθσ Αρχισ, Δρ. Ι. Αγγελόπουλοσ με βράβευςι του ςτο κορυφαίο ετιςιο
ςυνζδριο τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Ναυτικϊν Οικονομολόγων (IAME), το οποίο ζλαβε
χϊρα ςτθν Μομπάςα τθσ Κζνυα μεταξφ 11-14 επτεμβρίου 2018 με τθν εργαςία
“Economic Information Discovery across Commodity Markets: New Evidence from a
Dynamic Factor Model Approach”
Σο βραβείο “ΙΑΜΕ ΚΤΟΣΟ Excellent Paper Award“, αναμνθςτικό τθσ 25θσ επετείου του
ςυνεδρίου ΙΑΜΕ που πραγματοποιικθκε ςτο Κιότο τθσ Ιαπωνίασ το 2017,
χρθματοδοτείται από το Graduate School of Management του Πανεπιςτθμίου του
Κιότο. Απονζμεται ςτθν εργαςία του ςυνεδρίου που ζχει λάβει μία από τισ
υψθλότερεσ βακμολογίεσ αξιολόγθςθσ και ζχει ςθμαντικι ακαδθμαϊκι ι / και
πρακτικι ςυμβολι.
Η επιςτθμονικι εργαςία εκπονικθκε από τον Δρ. Ιάςονα Αγγελόπουλο, Πρόεδρο τθσ
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (κφριοσ ςυντάκτθσ), τον Δρ. Ηλιά Βιςβίκθ, Κακθγθτι ςτο
Αμερικανικό Πανεπιςτιμιο Sharjah των Ηνωμζνων Αραβικϊν Εμιράτων, τον Δρ.
Γεϊργιο Αλεξανδρίδθ, Αναπλθρωτι Κακθγθτι ςτο Κζντρο ICMA του Πανεπιςτθμίου
Reading του Ηνωμζνου Βαςιλείου και τον Δρ. Satya Sahoo, Επίκουρο Κακθγθτι ςτο
Παγκόςμιο Ναυτιλιακό Πανεπιςτιμιο WMU τθσ ουθδίασ.
Η μελζτθ εξετάηει τον χρονιςμό τθσ διάχυςθσ οικονομικϊν πλθροφοριϊν μεταξφ
βαςικϊν αγακϊν που μεταφζρονται διά καλάςςθσ - ξθρϊν και υγρϊν χφδθν φορτίων,ναφλων, κακϊσ και των παραγϊγων τουσ, χρθςιμοποιϊντασ ζνα δυναμικό
παραγοντικό μοντζλο που εξετάηει τθ χρονικι αλλθλουχία όλων των δεδομζνων, με
προοπτικι τθ χριςθ τουσ ωσ πρόδρομο δείκτθ για τθ λιψθ αποφάςεων ναυλωτϊν,
οίκων εμπορευμάτων, χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων και πλοιοκτθτϊν.
Ο Δρ. Jan Hoffmann, Πρόεδροσ του IAME (2014-2018) και επικεφαλισ τθσ υπθρεςίασ
UNCTAD των Ηνωμζνων Εκνϊν, ςχολίαςε:
"Σο νζο βραβείο - που κακιερϊκθκε μόλισ πζρυςι, για να τιμιςει τθν 25θ επζτειό μασ
- είναι ζνασ τρόποσ να αναγνωριςτεί θ εξαιρετικι αυτι ζρευνα. Ζχοντασ λάβει τισ

υψθλότερεσ βακμολογίεσ από ανεξάρτθτουσ αξιολογθτζσ και εφαρμόηοντασ μια νζα
ερευνθτικι προςζγγιςθ, τα ευριματα τθσ εργαςίασ “Economic Information Discovery
across Commodity Markets: New Evidence from a Dynamic Factor Model Approach”
αξίηουν ςίγουρα αυτι τθν αναγνϊριςθ".
Ο Δρ. Ιάςονασ Αγγελόπουλοσ ςχολίαςε το επίτευγμα:
"Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, ςε ςυνεργαςία με δφο Ζλλθνεσ κακθγθτζσ του
εξωτερικοφ και επ. κακθγθτι του Παγκόςμιου Ναυτιλιακόυ Πανεπιςτιμιου, μετά από
ςκλθρι δουλειά ενόσ ζτουσ κζρδιςε αυτό το ςθμαντικό βραβείο, το οποίο αποτελεί
αναγνϊριςθ για τισ ερευνθτικζσ προςπάκειζσ μασ ςε διεκνζσ επίπεδο. Είμαςτε
ευγνϊμονεσ για τθν ανάδειξθ τθσ εργαςίασ μασ από το ςυνζδριο IAME, τουσ κριτζσ
των εργαςιϊν και το Πανεπιςτιμιο του Κιότο. Σο βραβείο αντανακλά τθν προςπάκεια
που καταβάλλουμε ςτθ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, και δίνει υπόςταςθ και ρόλο ςτθν
Αρχι – και ςτθν Ελλάδα - ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ναυτιλιακισ ερευνθτικισ ατηζντασ ςτο
διεκνζσ επιςτθμονικό γίγνεςκαι. Η μελζτθ είναι το αποτζλεςμα μιασ εξαιρετικισ
ςυνεργαςίασ μεταξφ κορυφαίων ακαδθμαϊκϊν χϊρου τθσ ναυτιλιακισ οικονομικισ
και ςυμβάλλει ςτθν αφξθςθ τθσ γνϊςθσ μασ ςτο διεκνζσ εμπόριο και ςτθ ςχζςθ
μεταξφ εμπορευμάτων, ναυλαγορϊν και των παραγϊγων τουσ."

