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Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα
φαίνεται
Η μεγάλη επιτυχία της ΕΕΕ, της ΠΝΟ και του ΥΝΑ

Τελικά, οι εξελίξεις τρέχουν τόσο γρήγορα στη σημερινή πολιτική σκηνή, που ένα μηνιαίο περιοδικό, όπως τα «Ναυτικά
Χρονικά», αναγκάζεται πολλές φορές να επανατοποθετηθεί
και επανεξετάσει τη θεματογραφία κάθε τεύχους, ακόμα και
λίγες ώρες πριν από την έκδοσή του.
Στη συγκεκριμένη στήλη, αρχικά μας απασχόλησε η αμφίθυμη, για να μην πούμε δυσοίωνη, τάση στις διεθνείς ναυλαγορές, που δεν επηρεάζει μόνο τον ισολογισμό και την
καθημερινότητα των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών, αλλά
και τους νέους που αναζητούν μια ευκαιρία στη θάλασσα. Και
αυτό φαινόταν και από τα μηνύματα που λαμβάναμε καθημερινά.
Έως πρόσφατα, αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες του Πειραιά και
της Αθήνας, δυστυχώς, δεν ανταποκρίθηκαν και δεν ναυτολόγησαν, όπως όφειλαν, τους δόκιμους πρωτοετείς και δευτεροετείς. Λιγοστές εταιρείες επικούρησαν κατά τα τελευταία
δύσκολα έτη τη ναυτική εκπαίδευση και έδωσαν την ευκαιρία
στους νέους να εκπληρώσουν το υποχρεωτικό τους μπάρκο.
Αποτέλεσμα ήταν να μην υπάρχει μέρα που να μη λαμβάνουμε τηλεφώνημα ή μηνύματα από γνωστούς και αγνώστους που επιθυμούν, είτε οι ίδιοι είτε κάποιοι που γνωρίζουν,
να μπαρκάρουν σε εκπαιδευτικό ταξίδι και τελικά δεν μπο-

ρούν! Και δεν είναι φήμες ή κακεντρέχειες αυτές οι σκέψεις,
είναι πραγματικότητα.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, 240 δόκιμοι δεν κατάφεραν να μπαρκάρουν στο υποχρεωτικό πρώτο ταξίδι και από
αυτούς οι 150 είναι άντρες! Στο ίδιο επίπεδο βρίσκονταν και
τα στοιχεία για το δεύτερο μπάρκο, ενώ για τις σύγχρονες
«Μπουμπουλίνες» τα πράγματα παρέμειναν πολύ (πιο) δυσάρεστα...
Οι εξελίξεις όμως, τελικά, μας ξεπέρασαν και για πρώτη φορά
ύστερα από πολύ καιρό μάς αιφνιδίασαν ευχάριστα και αισιόδοξα! Ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, με μια γενναία πρωτοβουλία, κατάφερε με μία νέα
απόφαση να σταματήσουν πλέον τα εμπόδια στην εξέλιξη των
δόκιμων σπουδαστών στις ΑΕΝ.
Η δυσκολία πολλών εταιρειών να ναυτολογήσουν πρωτοετείς και δευτεροετείς σπουδαστές στα υποχρεωτικά μπάρκα
οδήγησαν σε απόφαση-αστραπή τον υπουργό. Απόφαση που
υποστηρίχθηκε μάλιστα, σύμφωνα με έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες, από την ίδια την ΕΕΕ και από την αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Η ισχύς
εν τη ενώσει δηλαδή...
Η μεγάλη καινοτομία έγκειται στο ότι, πλέον, οι εταιρείες του
ν. 89 έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις: Όλος ο ελληνικός εφοπλισμός θα
έχει ουσιαστικές και συγκεκριμένες
κοινωνικές υποχρεώσεις από τη
στιγμή που θα γεύεται τις ωφέλειες
του ευεργετικού νόμου περί διαχείρισης πλοίων! Ειδικότερα, κάθε εταιρεία
του ν. 89 θα συνεισφέρει με καθορισμένο χρηματικό ποσό ανά πλοίο που
διαχειρίζεται. Μόνο εάν ναυτολογεί
δόκιμο σπουδαστή από τις ΑΕΝ το
συγκεκριμένο παράβολο θα εκπίπτει.
Οι διαχειρίστριες εταιρείες θα απορροφήσουν (ή πιο καλά θα αναγκαστούν
να απορροφήσουν) τους 1.200 σπουδαστές για το υποχρεωτικό τους
μπάρκο πολύ πιο εύκολα, ενώ όσες
δεν το πράξουν θα καταβάλουν το ειδικό παράβολο των 2.000 ευρώ ανά

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 4 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -
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Η καινοτομία
της συγκεκριμένης
απόφασης, η οποία
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε
με τη σύμφωνη γνώμη όλων
των εμπλεκόμενων φορέων,
αντανακλά μία και μόνη
αλήθεια: τη μετεξέλιξη στη
στάση και την έκδηλη ανάγκη
για εποικοδομητικό διάλογο
όλων των κοινωνικών εταίρων
της ναυτιλίας στα δύσκολα
θέματα που αντιμετωπίζει
τόσο ο τόπος όσο και ο
κλάδος.

πλοίο, που σε αυτές τις δύσκολες εποχές θα σώσει κυριολεκτικά τις ΑΕΝ από την κατάρρευση. Ο εφοπλισμός λοιπόν γίνεται, για μια ακόμη φορά, ουσιαστικός, ηθικός και
οικονομικός αρωγός της ναυτικής μας εκπαίδευσης.
Η απόφαση του υπουργού «ξεμπλοκάρει» και σε άλλα επίπεδα τους νέους φερέλπιδες αξιωματικούς: η εγγραφή στο
τρίτο έτος σπουδών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού θα
επιτρέπεται με τη συμπλήρωση, σωρευτικά μέχρι τότε, τουλάχιστον οκτάμηνης θαλάσσιας υπηρεσίας. Η εναπομένουσα
θαλάσσια υπηρεσία (για τη συμπλήρωση των 12 μηνών) μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός εξαετίας
από την εγγραφή του σπουδαστή στην ΑΕΝ, οπότε και θα του
χορηγείται το δίπλωμα Γ΄ τάξεως. Το δεύτερο μπάρκο, δηλαδή, μπορεί να γίνει και μετά τις υποχρεωτικές σπουδές, που
απαιτούν παρουσία στις αίθουσες διδασκαλίας, ενώ θα επεκταθεί ο χρόνος από δύο έτη σε τρία για την πραγματοποίηση
των θαλάσσιων ταξιδιών.
Και για όσους βραχυκυκλώθηκαν από τη δύσκολη συγκυρία,
η απόφαση συμπεριλαμβάνει, κατ’ εξαίρεση για φέτος, κανονιστική πράξη, με την οποία προωθείται η εγγραφή στο επόμενο διδακτικό εξάμηνο εκείνων των σπουδαστών που δεν
μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν ή δεν συμπλήρωσαν την
απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία.
Παράλληλα, άμεσα θα εξεταστούν τα ακόλουθα σημαντικότατα ζητήματα, που απασχολούσαν τόσο τον εφοπλισμό όσο
και τη ναυτεργασία. Αρχικά η κατάργηση των κρατήσεων
υπέρ ΝΑΤ για τους σπουδαστές (416 ευρώ μηνιαίως από
σπουδαστή και πλοίο) με ανάληψη αυτών από το κράτος,
όπως ισχύει για τα κατώτερα πληρώματα, και αφετέρου η επι-

δότηση του πρώτου εκπαιδευτικού ταξιδιού να ισχύει για τους
έξι πρώτους μήνες θαλάσσιας υπηρεσίας χωρίς περιορισμό
εάν η υπηρεσία είναι συνεχής ή διακεκομμένη.
Η καινοτομία της συγκεκριμένης απόφασης, η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των
εμπλεκόμενων φορέων, αντανακλά μία και μόνη αλήθεια: τη
μετεξέλιξη στη στάση και την έκδηλη ανάγκη για εποικοδομητικό διάλογο όλων των κοινωνικών εταίρων της ναυτιλίας
στα δύσκολα θέματα που αντιμετωπίζει τόσο ο τόπος όσο και
ο κλάδος.
Με σύνεση, συνδιαλλαγή και ρεαλιστικούς - εφικτούς στόχους μπορούν να επιτευχθούν μικρές νίκες με μεγάλα κοινωνικά αποτελέσματα. Η νέα τάξη πραγμάτων επιβάλλει
αποδέσμευση από το παρελθόν και άμεσες ρυθμίσεις και παρεμβάσεις, που θα μας ισχυροποιήσουν απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις.
Η πρωτοβουλία της ΕΕΕ με τη σύμφωνη γνώμη της ΠΝΟ,
αλλά και την άμεση ανταπόκριση του κ. Μουσουρούλη,
υπήρξε ιδιαίτερα εμπνευσμένη και επιτυχής. Ο πρόεδρος της
ΕΕΕ, Θεόδωρος Βενιάμης και ο γ.γ. της ΠΝΟ Γ. Χαλάς καταφέρνουν να αποσυμφορήσουν θέματα που χρειάζονταν άμεσες παρεμβάσεις και ανατροπές. Βρήκαν όμως απέναντί τους,
ύστερα από καιρό, έναν σοβαρό και νουνεχή πολιτικό συνομιλητή και ένα ενοποιημένο υπουργείο, σε θέση να υλοποιήσει τις νέες σύνθετες αποφάσεις που ελήφθησαν.
Ευελπιστούμε πως σύντομα θα ληφθούν και άλλες ριζοσπαστικές αποφάσεις.
Ίσως έχουν δίκιο όσοι λένε ότι η κρίση, τελικά, θα είναι μια
καλή ευκαιρία για να αλλάξουμε στάση και απόψεις. Και κυρίως, να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα του παρελθόντος.
Σε αυτή ειδικά την περίοδο ο Πειραιάς είναι τυχερός, διότι οι
ηγέτες των θεσμικών φορέων της ναυτιλίας και των κρατικών
αρχών από την Ακτή Μιαούλη έως την Ακτή Βασιλειάδη ξέρουν
πολύ καλά να ταξιδεύουν με φουρτούνες.
Η.Γ.Μ.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 6 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -
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Η ΕΕΚΦΝ
ζητεί από τα αρμόδια
υπουργεία να
εξετάσουν τα θέματα
που απασχολούν
τον κλάδο
Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012
Το προεδρείο της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων
Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ) είχε συνάντηση με
τον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Κωστή Χατζηδάκη. Ο υπουργός ενημερώθηκε για την εκπροσώπηση του συλλογικού οργάνου της
ΕΕΚΦΝ στον ευρύτερο χώρο της
κρουαζιέρας, καθώς και για τους στόχους και σκοπούς του σωματείου. Παράλληλα, ετέθησαν υπόψη του
υπουργού θέματα και προβλήματα που
απασχολούν το χώρο της κρουαζιέρας
και ζητήθηκε η εξέτασή των από τις
υπηρεσίες του υπουργείου, και όπου
απαιτείται συνεργασία με άλλα συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να ακολουθήσουν οι διαδικασίες εξέτασής
των, ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι
αναγκαίες ρυθμίσεις, που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της
κρουαζιέρας στη χώρα μας.
Κυρίαρχο θέμα της συζήτησης ήταν η
λιμενική υποδομή της χώρας και ιδιαίτερα της περιφέρειας, όπου υπάρχουν
οι προϋποθέσεις αλλά και το ενδιαφέ-

ρον ανάπτυξης της κρουαζιέρας.
Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στη μεγάλη ανάγκη πύκνωσης των αεροπορικών συνδέσεων απευθείας με το
εξωτερικό και ιδιαίτερα με υπερατλαντικές πτήσεις, ώστε να εκμεταλλευτούμε την επιθυμία των τουριστών να
επισκεφτούν τη χώρα μας, μεγάλο
μέρος των οποίων χρησιμοποιούν τα
κρουαζιερόπλοια για τις περιηγήσεις
τους στον ελλαδικό χώρο. Ο κ. Χατζηδάκης άκουσε με προσοχή και ενδιαφέρον αυτά που ετέθησαν από πλευράς
της Ενώσεως και άμεσα έδωσε εντολές
σε παράγοντες της ηγεσίας του υπουργείου να συνεργαστούν με εκπροσώπους της ΕΕΚΦΝ, ώστε να εξεταστεί με
προσοχή το όλο θέμα σε νεότερες συναντήσεις, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και
τους μηχανισμούς που λειτουργούν σήμερα για την εκτέλεση έργων ανάπτυξης,
όπως ο οργανισμός «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.».

Στα κρυφά, για άγνωστο λόγο, την τελευταία στιγμή πριν από την ψήφιση,
με τροπολογία, το αλλάξατε, εξισώνοντας την ιδιομορφία του ναυτικού
επαγγέλματος με άλλα της ξηράς.
Άραγε, θα μπορούσε κάποιος από
εσάς, που παίρνετε αυτές τις αποφάσεις να ασκήσει το ναυτικό επάγγελμα
έστω και για ένα χρόνο, βιώνοντας τόσους κινδύνους, αντιξοότητες και μοναξιά που αντιμετωπίζει ένας ναυτικός.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, προτίθεστε να αυξήσετε την φορολογία των
Ελλήνων ναυτικών, οι οποίοι λόγω της
φύσεως της εργασίας τους φορολογούνται με ειδικό τρόπο φορολόγησης.
Αυτό είναι σημαντικό κίνητρο προσέλκυσης νέων , αλλά και παραμονής τους
στο ναυτικό επάγγελμα.

Στα όριά τους
οι Έλληνες πλοίαρχοι
Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012
Με θέμα τα όρια συνταξιοδότησης και
τη φορολογία των ναυτικών, το προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ)
απέστειλε επιστολή με αποδέκτες τον
πρωθυπουργό και τους υπουργούς
Ναυτιλίας και Αιγαίου, Εργασίας και Οικονομικών.
Η αποστολή αναφέρει τα παρακάτω:
«Με έκπληξη και αγανάκτηση, διαπιστώσαμε ότι μετά την ψήφιση του τρίτου μνημονίου εξαπατήσατε με τον
χειρότερο τρόπο, για άλλη μια φορά,
τη ναυτική οικογένεια. Σε αντίθεση με
το προσχέδιο νόμου και τις διαβεβαιώσεις που μας είχατε δώσει, πως δεν
θα θιγούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των Ελλήνων ναυτικών.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 8 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -

Η εισροή ναυτιλιακού συναλλάγματος
είναι ζωογόνος για τη διαλυμένη οικονομία της χώρας μας. Αν εσείς υποκύπτετε στα “θρασύτατα” κελεύσματα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με
το Draﬅ 10/11/2012 “Τhe Second
Economic Adjustment Program for
Greece, First Review, 3.3.2.Tax Policy
Reform - The Main Elements of the
Tax Reform”, τότε το μόνο που θα επιτύχετε, είναι ο αφανισμός του Έλληνα
ναυτικού και το οριστικό τέλος της ελληνικής ναυτιλίας, κάτι που ενδεχομένως να το επιδιώκουν πολλοί…».
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Πρόγραμμα
ηλεκτρονικής
πρόσβασης πελατών
στον ΟΛΠ
Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012
Μία πρωτοποριακή εφαρμογή θέτει σε
λειτουργία ο ΟΛΠ Α.Ε. από την 1η Νοεμβρίου 2012. Πρόκειται για το πρόγραμμα ηλεκτρονικής πρόσβασης
πελατών (Community Access PortalCAP), το οποίο απευθύνεται στους
πελάτες του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ Α.Ε. στον προβλήτα
Ι του εμπορικού λιμένα (Ν. Ικόνιο). Με
την εφαρμογή αυτή όλοι οι χρήστες-πελάτες του ΣΕΜΠΟ θα έχουν on-line πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες.

ρίδα «Τα Νέα», ο κ. Σαμαράς από το
Μόναχο, όπου θα βρίσκεται στις 9 Δεκεμβρίου για να συναντηθεί με τον
πρωθυπουργό της Βαυαρίας, θα μεταβεί στο Όσλο της Σουηδίας για την παράδοση του Νομπέλ Ειρήνης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μαζί με αυτούς θα παρίστανται και
άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες στην παραλαβή του βραβείου.

Φωτιά
στο οχηματαγωγό
πλοίο «Κρήτη ΙΙ»
Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας εξακολουθούν να παραμένουν στο επιβατηγό-οχηματαγωγό
πλοίο «Κρήτη ΙΙ», στο οποίο τα μεσάνυχτα εκδηλώθηκε πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε κάποιο από
τα γκαράζ του, ενώ βρισκόταν εν πλω,
3,5 ναυτικά μίλια από το λιμάνι της Πάτρας, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν

O Έλληνας
πρωθυπουργός
θα παραλάβει
το Νομπέλ Ειρήνης
Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012
Το Νομπέλ Ειρήνης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παραλάβει ο Έλληνας πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς, μαζί με την Άγκελα Μέρκελ
και τον Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.
Σύμφωνα με όσα σημειώνει η εφημε-

Η πτώση των τιμών
του σιδήρου και οι
νομισματικές
διακυμάνσεις
άφησαν
εκτεθειμένους
τους αγοραστές

τραυματισμοί. Η φωτιά σβήστηκε από
το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης και
το «Κρήτη ΙΙ» έφτασε στο λιμάνι της
Πάτρας, όπου αποβίβασε με ασφάλεια
οχήματα και επιβάτες. Σύμφωνα με το
Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή,
σε κάποια από τα γκαράζ του πλοίου
συνεχίζουν να βρίσκονται κάποια φορτηγά, ενώ οι 16 πυροσβέστες που βρίσκονται στο πλοίο δεν μπορούν να
προσεγγίσουν ακόμη το σημείο όπου
εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς υπάρχουν καπνοί και νερά από το σύστημα
πυρόσβεσης. Το πλοίο στο οποίο επέβαιναν 113 επιβάτες, 87 άτομα πλήρωμα, 18 Ι.Χ. και 92 φορτηγά,
πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Βενετία-Ηγουμενίτσα-Πάτρα.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 9 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -

Η διόρθωση των τιμών προς τα κάτω
την προηγούμενη εβδομάδα στην Ινδία
και στο Πακιστάν τελικώς άφησε εκτεθειμένους τους αγοραστές που, βασιζόμενοι στη σπέκουλα, αγόραζαν σε
υψηλές τιμές, όπως είχαμε αναφέρει
και στην προηγούμενη ανασκόπηση.
Η πτώση των τιμών του σιδήρου και οι
νομισματικές διακυμάνσεις οδήγησαν
τις τιμές σε ελαφρά διόρθωση ιδιαίτερα στην Ινδία, και από ό,τι δείχνει, η
τάση αυτή θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες δεδομένων και των αργιών
για το Diwali.
Η Ινδία, όπως προαναφέραμε υπέστη
μια μικρή διόρθωση των τιμών και
προετοιμάζεται για τις εορταστικές εκδηλώσεις που θα διαρκέσουν περίπου
5 ημέρες, γεγονός που σημαίνει ότι θα
απόσχει από την αγορά. Αναμένεται να
δούμε αν, με την επιστροφή από τις
αργίες, θα υπάρχει σταθερότητα στην
ισοτιμία της ρουπίας με το δολάριο και
αν οι τιμές του σιδήρου θα έχουν βελτιωθεί ώστε η Ινδία να επιστρέψει και
πάλι δυναμικά.
Το Πακιστάν, εκμεταλλευόμενο την
πτώση των τιμών στην Ινδία, προχώρησε και αυτό σε διόρθωση και συνέχισε να δραστηριοποιείται στον τομέα
των δεξαμενόπλοιων και ιδιαίτερα των
μεγάλων, αφού προσφέρει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Gas Free for
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...............................................................................................................

Τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα
...............................................................................................................
Man Entry. Λόγω και των αργιών στην
Ινδία, αναμένεται το Πακιστάν να εμφανίσει έντονη δραστηριότητα τις επόμενες ημέρες.
Το Μπανγκλαντές συνεχίζει να απογοητεύει, αφού ούτε από επίπεδα τιμών
αλλά ούτε από κλεισίματα έχει παρουσιάσει έργο. Ενώ αρχίζει σιγά-σιγά η
κατάσταση στα διαλυτήρια να εξομαλύνεται από θέμα χωρητικότητας, οι
τιμές που προσφέρει δεν είναι ανταγωνιστικές, ενώ υπάρχει και το σχετικό
ρίσκο τόσο με το άνοιγμα των L/C’s
όσο και τη φερεγγυότητα των αγοραστών. Η Κίνα έχει μπει πια δυναμικά
στην αγορά, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στα επίπεδα των τιμών που
προσφέρει. Αρκετοί Κινέζοι πλοιοκτήτες, αλλά και όχι μόνο, που τα πλοία
τους είναι στο Far East, προσπαθούν
να στείλουν κατευθείαν τα πλοία στα
διαλυτήρια καθώς οι Κινέζοι brokers
δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί στην αγορά
των διαλύσεων.
Του Γ. Λογοθέτη, CFO Finance &
Research George Moundreas Com. S.A.

συνεχίζει στα υψηλά επίπεδα του
2011, ξεπερνώντας ακόμη και αυτά
της περυσινής χρονιάς. Την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2012 εκτιμάται ότι 798 πλοία, συνολικής
χωρητικότητας περίπου 40 εκατ. dwt,
έχουν σταλεί προς διάλυση, από 646
συνολικής χωρητικότητας περίπου 29
εκατ. dwt τους πρώτους μήνες του
2011, με τα bulk carriers να κατέχουν
42% του συνολικού αριθμού διαλύσεων, τα tankers 15%, τα liners 17%
και τα containers 12%. Στον τομέα των
bulk carriers, 332 πλοία καταγράφηκαν προς διάλυση, συνολικής χωρητικότητας περίπου 23 εκατ. dwt,
σημειώνοντας 28% αύξηση από το
2011. Ο μέσος αριθμός διάλυσης των
υπερήλικων πλοίων στον τομέα των
bulk carriers εκτιμάται σε περίπου 110
πλοία για κάθε τρίμηνο του 2012, όταν
ση διάρκεια του 2011, ο μέσος αριθμός ήταν περίπου 86 διαλύσεις
πλοίων.

Ήδη η Κάσος έμεινε χωρίς δημοτικό
υπάλληλο, κατάσταση στην οποία θα
επέλθουν σύντομα και τα άλλα μικρά
νησιά του Αιγαίου.
«Αφήστε μας να ζήσουμε», τονίζει στην
επιστολή του προς τον πρωθυπουργό
ο δήμαρχος Κάσου, και η τραγικότητα
της φράσης του είναι πραγματικότητα
στα ακριτικά νησιά της πατρίδας μας το
2012.
Δυστυχώς, τονίζει ο πρόεδρος του
ΕΔΜΝ Ελευθέριος Κεχαγιόγλου, αυτό
που μπορούμε να πούμε σήμερα είναι:
Καληνύχτα, Αιγαίο…

Συνάντηση
υπουργού Ναυτιλίας
και Αιγαίου με
τον Γ.Γ. του ΙΜΟ
Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Καληνύχτα, Αιγαίο
Η αγορά των διαλύσεων συνεχίζει την
ανοδική πορεία της

Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012
Κραυγή απόγνωσης από τους μικρονησιώτες δημάρχους Κάσου, Δημήτρη

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου
Της Μαρίας Μπερτζελέτου,
Golden Destiny S.A., Research &Valuations
Στην αγορά διαλύσεων, ο ρυθμός των
πλοίων που στέλνονται στα διαλυτήρια

Ερωτόκριτο, και Λειψών, Μπενέτο Σπύρου, σχετικά με την κατάσταση που
επικρατεί στα νησιά τους λόγω του Μεσοπρόθεσμου για τη στελέχωση του
δημόσιου τομέα αλλά και του «Καλλικράτη».
Στην επιστολή που έστειλαν οι δύο δήμαρχοι, τονίζουν την τραγικότητα της
κατάστασης.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 10 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Κωστής Μουσουρούλης, συναντήθηκε
χθες με τον γενικό γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organization), Koji
Sekimizu, στο Λονδίνο. Ο κ. Μουσουρούλης έθεσε στη συζήτηση το ζήτημα
της αναβάθμισης της παρουσίας της
Ελλάδας στον IMO. Στη συνέχεια, τα
κύρια θέματα που αναλύθηκαν στη συνάντηση είναι τα ακόλουθα:
- Μηχανισμός αναθεώρησης και μεταρρύθμισης του ΙΜΟ.
- Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από
τα πλοία.
- Πειρατεία.
- Ασφάλεια ναυσιπλοΐας.
- Καθεστώς κύρωσης διεθνών συμβάσεων από τη χώρα μας.
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ΑΠΟΨΗ

Υπουργείο Ναυτιλίας.
Επανασύσταση, αλλά πώς;

«ΘΑΡΣΕΙ, ΛΕΓΩΝ Τ’ ΑΛΗΘΗ ΟΥ ΣΦΑΛΕΙ ΠΟΤΕ». (Σοφοκλής)
Ο ελληνικός λαός βιώνει μία από τις χειρότερες περιόδους της
μακραίωνης ιστορίας του, η δυστυχία είναι διάχυτη στην ελληνική
κοινωνία, η ανεργία φθάνει σε απίστευτα για ειρηνική περίοδο επίπεδα και πολλοί συμπατριώτες μας, μη έχοντας άλλα αποθέματα
ελπίδας και υπομονής, προχωρούν σε απονενοημένα διαβήματα.
Ρεκόρ αυτοκτονιών.

Σχόλιο του Ειδικού συνεργάτη

Σύμφωνα με τους ειδικούς αναλυτές, η κυριότερη ίσως αιτία
αυτής της καταστάσεως, είναι το αδηφάγο και σπάταλο κράτος. Δεν χρειάζεται να αναφερθούν μερικά από τα αμέτρητα
χαρακτηριστικά παραδείγματα προς επιβεβαίωση αυτής της
διαπιστώσεως. Παντού καταβάλλονται προσπάθειες μειώσεως των κρατικών δαπανών. Εδώ θα αναφερθούμε μόνο
στα δικά μας, που αφορούν στη ναυτιλία.
Είναι αλήθεια ότι όλοι οι φορείς της ναυτιλίας αγωνίστηκαν,
ο καθένας από το δικό του μετερίζι, για να αντιληφθούν οι μικρόνοες αρμόδιοι το σφάλμα τους, να εγκαταλείψουν τους
μικροεγωισμούς και να επανασυστήσουν το υπουργείο
Nαυτιλίας. Ο πρωθυπουργός τήρησε τη δέσμευσή του και το
επανασυνέστησε. Θετικό και προς τη σωστή κατεύθυνση
οπωσδήποτε το βήμα αυτό. Από κει και πέρα όμως; Θα επικρατήσουν πάλι οι ίδιες νοοτροπίες της πελατειακής πρακτικής και του βολέματος του προσωπικού; Τα παθήματα δεν
μας δίδαξαν τίποτε; Στους ελέγχους πλοίων και γραφείων στο
πλαίσιο του ISM, οι ελεγκτές ερευνούν αν αναλύουμε τα lessons to learn και αν πήραμε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην
έχουμε επανάληψη του ιδίου προβλήματος. Ο αρμόδιος γι’
αυτόν τον κώδικα φορέας, το ΥΝΑ, δεν θα πρέπει να ενεργήσει με τον ίδιο τρόπο για ό,τι αφορά τα του οίκου του; Με
οδηγό τη ρήση του μεγάλου τραγικού μας που προτάσσεται
στο μικρό αυτό δοκίμιο, παρατίθενται μερικές απόψεις που
είναι απόρροια της ενασχολήσεως με τα θέματα της ναυτιλίας
και, κατά συνέπεια, και του διοικητικού της φορέα.
Τα υπουργεία Αμύνης και Προστασίας του Πολίτη (ή όπως
τέλος πάντων λέγεται σήμερα) ανακοίνωσαν ήδη ότι συστήθηκαν επιτροπές για την αλλαγή της δομής των υπηρεσιών τους, με γνώμονα βέβαια τη μείωση των δαπανών.

Δεν διάβασα κάτι παρόμοιο να γίνεται και στο υπουργείο
Ναυτιλίας. Μακάρι να γίνεται και κει παρόμοια προσπάθεια
και να μην το πληροφορήθηκα. Όπως και να είναι όμως,
θα πρέπει να αναφερθούν οι παθογένειες του παρελθόντος για να μην επαναληφθούν τα ίδια. Είπαμε, εδώ που
φτάσαμε, αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, το τέλος εγγίζει...
Πρώτ’ απ’ όλα. Έχει κατ’ επανάληψη διατυπωθεί από παράγοντες του χώρου η άποψη πως η θέση του γενικού γραμματέα στο υπουργείο Ναυτιλίας είναι τελείως περιττή και
αποσκοπεί αποκλειστικά στο να «βολεύεται» κάθε φορά κάποιος ημέτερος. Στην πραγματικότητα, τα καθήκοντα ασκούνται από τον αρχηγό του Λ.Σ. Στα άλλα υπουργεία, δεν
υπάρχει αρχηγός και επομένως εκεί ας υπάρχει γενικός γραμματέας. Στο Ναυτιλίας, όμως, είναι εντελώς περιττή και μόνο
επιβάρυνση του προϋπολογισμού προκαλεί, πέραν βεβαίως
της προσθήκης μιας ακόμη υπογραφής. Φίλος, διατελέσας
υπουργός, μου έλεγε ότι βλέποντας την υπογραφή του αρχηγού ήταν σίγουρος για το ορθόν του εγγράφου και το υπέγραφε άνευ ενδοιασμού. Του αρχηγού, όχι του γενικού
γραμματέα. Σήμερα τι ισχύει; Όχι μόνον τοποθετήθηκε γενικός
γραμματέας, αλλά διατηρήθηκε και η θέση του Γ.Γ. Ασφάλειας
της Ναυσιπλοΐας, που αποτελεί εφεύρεση Παπουτσή για να
έχει λόγο και στα θέματα αυτά, και δι’ αυτών στον ΙΜΟ. Ας
πούμε ότι ο Γ.Γ. Αιγαίου έχει λόγο υπάρξεως μετά την κατάργηση του υπουργείου Αιγαίου. Ο Γ.Γ. Λιμενικής Πολιτικής
λόγω της τεράστιας σημασίας των λιμανιών στην οικονομική
ανάπτυξη της χώρας. Ο Ασφαλείας ναυσιπλοΐας όμως; Πιθανόν να πρόκειται περί εξαιρέτου επιστήμονος. Το θέμα δεν
είναι προσωπικό, προς Θεού. Αν πληροφορηθείτε όμως τις
γνώσεις και εμπειρίες του, θα διαπιστώσετε αυτό που προ-

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 12 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -
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είπα ήδη ότι αποτελεί το λόγο υπάρξεως της θέσεως του Γ.Γ.
στο ΥΕΝ. Η ίδια νοοτροπία ακόμη και σήμερα;
Προχωρούμε ιεραρχικά, αφού πρόκειται για ένστολο (και
πολύ σωστά) υπουργείο.
Συμφωνώ πλήρως με τη στελέχωση του ΥΝΑ με ένστολο
προσωπικό, γιατί αυτό απαιτεί η φύση του αντικειμένου
του. Όταν ελέγχεται ή διαχειρίζεται ένα τμήμα εργαζομένων στους οποίους, κατά τα διεθνή πρότυπα, ισχύει ένα
ημιστρατιωτικό καθεστώς, ο ποινικός και πειθαρχικός κώδικας εμπορικού ναυτικού, όταν πρέπει να είναι σε ετοιμότητα 24 ώρες χωρίς αργίες και εορτές, δεν είναι νοητό
να συζητάμε για πολιτικό προσωπικό. Το προηγούμενο του
ΝΑΤ (από Παρασκευή μεσημέρι μέχρι Δευτέρα πρωί, άκρα του
τάφου σιωπή, όταν η ναυτιλία εργάζεται συνεχώς) και οι συγκρίσεις με τα τελωνεία και την πολιτική αεροπορία με τις
απεργίες τους και τις εξ αυτών συνέπειες αποτελεί απάντηση
στους τυχόν διαφωνούντες.
Φίλος, απόστρατος του Π.Ν., μου διηγήθηκε ότι, στο παρελθόν, κατά την επίσκεψη του βασιλέως Παύλου στο Θ/Γ ΑΒΕΡΩΦ στον Πόρο, στο πλαίσιο εορτασμού για τους
Βαλκανικούς πολέμους, άδραξε την ευκαιρία ο τότε αρχηγός
ΓΕΕΘΑ και ζήτησε από τον βασιλέα να εγκρίνει όπως ο αρχηγός είναι στρατηγός τριών αστέρων και όχι δύο, γιατί, είπε,
στις συναντήσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αισθνόταν μειονεκτικά μπροστά στους ομολόγους του των άλλων κρατών που
είναι τριών αστέρων. Ο βασιλεύς τότε του απάντησε ότι «το
κύρος του ηγέτη του στρατεύματος δεν εξαρτάται από τον
αριθμό των αστέρων αλλά από τις γνώσεις και την ικανότητά
του, γιατί μόνον αυτά εμπνέουν σεβασμό». Μεγάλα λόγια από
έναν όχι και τόσο φημισμένο για την ευστροφία του άνθρωπο.
Σήμερα στο Λιμενικό Σώμα υπηρετούν τρεις αντιναύαρχοι, 8 υποναύαρχοι και περίπου 20 αρχιπλοίαρχοι.
Δηλαδή η πυραμίδα κινδυνεύει να είναι ανάποδη. Αν μελετήσει κάποιος τη δομή του λεγόμενου Αρχηγείου Λ.Σ. θα βεβαιωθεί ότι πρόκειται για μνημείο κατασπαταλήσεως
ανθρώπινου δυναμικού. Διευθύνσεις και υπηρεσίες χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο. Το παρεδέχθη πρόσφατα σε συνέντευξή
του και ο νέος ΥΝΑ. Αποτελεί, λένε, προσαρμογή στην αντίστοιχη δομή του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. Ένα ακόμη απομεινάρι
του αλήστου μνήμης κ. Παπουτσή.
Η συσσώρευση ναυάρχων έγινε για προσαρμογή στα
ισχύοντα στην ΕΛ.ΑΣ. και στο Π.Σ. Οι άλλοι όμως τα αλλάζουν
τώρα, απ’ ό,τι εξαγγέλλουν. Στο ΥΕΝ; Με έναν αντιναύαρχο,
δύο υποναυάρχους και μέχρι δέκα το πολύ αρχιπλοιάρχους,
το Λ.Σ. μπορεί να επιτελέσει θαυμάσια τα καθήκοντά του,
όπως απέδειξε στο παρελθόν. Οι άλλοι είναι περιττοί και είναι
αποτέλεσμα της νοοτροπίας των νεοτέρων να ανέβουν ψηλά

Η θέση του γενικού
γραμματέα στο υπουργείο
Ναυτιλίας είναι τελείως περιττή και αποσκοπεί αποκλειστικά στο να «βολεύεται»
κάθε φορά κάποιος ημέτερος. Στην πραγματικότητα, τα
καθήκοντα ασκούνται από
τον αρχηγό του Λ.Σ. Στα άλλα
υπουργεία, δεν υπάρχει αρχηγός και επομένως εκεί ας
υπάρχει γενικός γραμματέας.

στην ιεραρχία.
Πέραν του αριθμού των ανωτάτων, όμως, υπάρχει και κάπου
αλλού σπατάλη ανθρώπινου δυναμικού. Διαβάζουμε κατά
καιρούς ανακοινώσεις του συνδικάτου των Λ/Φ, να αυξηθεί
ο αριθμός του προσωπικού ώστε να φτάσει στις 10.000! Με
ποια κριτήρια άραγε καθορίστηκε αυτός ο αριθμός. Ποιος
ασχολήθηκε με την αναγκαιότητα υπάρξεως τέτοιου αριθμού.
Ο εκάστοτε υπουργός ρουσφετολογούσε στο πλαίσιο της πελατειακής σχέσεως. Ποιος πληρώνει όμως; Προ ημερών αναφέρθηκε στην τηλεόραση από σημαντικό παράγοντα της
οικονομικής ζωής του τόπου ως αρνητικό παράδειγμα η
υπερπληθώρα προσωπικού σε νησιωτικό λιμεναρχείο, χωρίς
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ουσιαστικό αντικείμενο. Σε λιμεναρχεία της Στερεάς Ελλάδας
και σε άλλα νησιά, η κατάσταση είναι ακόμη πιο απαράδεκτη.
Κι εμείς πληρώνουμε. Αν περιοριστούν όλα αυτά στα απολύτως απαραίτητα για κάλυψη των πραγματικών αναγκών, τότε
και οι υπηρετούντες στο Λ.Σ. θα αμείβονται καλύτερα για το
πράγματι σημαντικό έργο που επιτελούν.
Στη φήμη που κυκλοφορεί ευρύτατα, δεν θέλουμε να δώσουμε βάση. Ότι, δηλαδή, η στρατιωτική ηγεσία φοβάται το
συνδικάτο και υπακούει στα κελεύσματά του, με όργιο παροχών στους υπαξιωματικούς. Επιπλέον υπάρχει, λέγεται, συμφωνία κυρίων μεταξύ ένστολης ηγεσίας, πολιτικών
υπαλλήλων και συνδικάτου των υπαξιωματικών, να μην αντιδρά κανείς στην προώθηση των αιτημάτων του άλλου, κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς χειρότερα.
Υπάρχει όμως και άλλο μεγάλο θέμα στο πολύπαθο υπουργείο. Απ' ό,τι με ενημέρωσε φίλη, συνταξιούχος πλέον πολιτική υπάλληλος του ΥΕΝ, οι θέσεις πολιτικών υπαλλήλων
στο ΥΕΝ ήταν παλιά θέσεις κατώτερου προσωπικού, κυρίως
δακτυλογράφων. Σε κάποια φάση, όταν έκριναν ότι οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές, πίεσαν και κατάφεραν και πήραν θέσεις
προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων. Αξίζει να ανατρέξουμε στην εισηγητική έκθεση της σχετικής τροποποιητικής
διατάξεως. Επικαλείται την ανάγκη στελεχώσεως του ΥΕΝ με
εξειδικευμένο προσωπικό, που έως τότε δεν μπορούσε να
προσληφθεί. Όταν τελικά στελεχώθηκαν τα περισσότερα τμήματα από απλούς αποφοίτους λυκείου, χωρίς εμπειρία προϋπηρεσίας σε περιφερειακές υπηρεσίες, έναντι των ενστόλων
που πέραν της αποφοιτήσεως από ΑΕΙ είχαν και την επιμόρφωση της Σχολής Αξιωματικών και προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα ετών, ρωτήθηκε στη Βουλή ο τότε υπουργός,
αείμνηστος πλέον, Κατσιφάρας πού είναι οι ειδικοί υπάλληλοι
και απήντησε ειλικρινέστατα: «Μα ένας ειδικός θα έρθει στο
ΥΕΝ να παίρνει τρεις και δύο και δεν θα πάει σε ναυτιλιακή
εταιρεία να παίρνει πολλαπλάσια;" Το άξιον μνείας είναι ότι,
προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις διευθυντών, δημιουργήθηκαν νέες διευθύνσεις χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο. Μία
διεύθυνση επόπτευε τα ασφαλιστικά ιδρύματα ναυτικών
παλιά. Έγιναν δύο, μία για το ΝΑΤ και μία για τα άλλα, όταν
βέβαια ο αριθμός των ναυτικών έβαινε μειούμενος. Στο τέλος,
πίεσε-πίεσε, έγινε και θέση γενικού διευθυντή, ο οποίος έχει
αποδοχές ασυγκρίτως υψηλότερες του ομολόγου του αξιωματικού κλαδάρχη. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι εισπράττει
έξοδα κινήσεως και έξοδα παραστάσεως, πέραν του ότι ο βασικός μισθός είναι αυξημένος κατά 50%, μόνο στους πολιτικούς υπαλλήλους γενικούς διευθυντές. Μάλιστα,
πληροφορεί η φίλη συνταξιούχος, μέχρι πρότινος και για
πολλά χρόνια, οι γενικές διευθύντριες κατάφεραν να τους παραχωρηθεί και υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Λ.Σ. με δύο Λ/Φ
οδηγούς παρότι εισέπρατταν έξοδα κινήσεως, τα οποία δεν
εισπράττει ο αξιωματικός γενικός διευθυντής.
Η φιλοσοφία θεσπίσεως της θέσεως του γενικού διευθυντού
είναι ότι πρέπει να συντονίζεται η συνεργασία των υπ’ αυτόν

Με έναν αντιναύαρχο,
δύο υποναυάρχους και μέχρι
δέκα το πολύ αρχιπλοιάρχους, το Λ.Σ. μπορεί να
επιτελέσει θαυμάσια τα
καθήκοντά του, όπως
απέδειξε στο παρελθόν.
Οι άλλοι είναι περιττοί και
είναι αποτέλεσμα της
νοοτροπίας των νεοτέρων να
ανέβουν ψηλά στην ιεραρχία.

διευθύνσεων, οι οποίες πρέπει να έχουν παρεμφερές αντικείμενο. Αν κάποιος πληροφορηθεί το αντικείμενο των υπό τη
γενική διευθύντρια διευθύνσεων θα διαπιστώσει ότι δεν
έχουν καμιά σχέση η μία με την άλλη. Διεύθυνση προσωπικού, διεύθυνση λιμένων, διεύθυνση εποπτείας ΝΑΤ κ.λπ. Στον
ισχύοντα οργανισμό του ΥΕΝ προβλέπεται να καταλάβει τη
θέση προϊσταμένου τμήματος τηλεπικοινωνιών στην ΕΕΠ,
ασυρματιστής εμπορικού ναυτικού (ειδικότητα που από
15ετίας έχει καταργηθεί από την τεχνολογία) απόφοιτος και
τεχνικής σχολής και, ελλείψει τοιούτου, ανώτερος αξιωματικός Λ.Σ. απόφοιτος αντιστοίχου πολυτεχνικής σχολής. Εξυπακούεται ότι τα... προσόντα του ασυρματιστή τα έχει μόνο
ένας, ο από τότε κατέχων τη θέση, με μικρό διάλειμμα λόγω
δικαστικής περιπέτειάς του και ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε
την παρελθούσα άνοιξη.
Όλα αυτά έγιναν στο πλαίσιο της ρουσφετολογικής πελατειακής πολιτικής, η οποία οδήγησε την Ελλάδα εδώ που την
οδήγησε. Ένα είναι λοιπόν το ζητούμενο σήμερα. Να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη. Αρκετά πληρώνουμε αυτή την πολιτική. Φτάνει πια, όχι άλλη καταστροφή της πατρίδας μας.
Ας το καταλάβει το προσωπικό του υπουργείου. Με τη μείωση του αριθμού του Λ.Σ., τη μείωση του αριθμού των
ανωτάτων και τη μετάταξη του πολιτικού προσωπικού σε
άλλες θέσεις του Δημοσίου, θα γίνει εξορθολογισμός των
υπηρεσιών του ΥΝΑ, εξοικονόμηση πόρων και δυνατότητα αυξήσεως ή έστω μη περαιτέρω μειώσεως των αποδοχών του προσωπικού σε βάθος χρόνου.
Ο Μοντεσκιέ έλεγε πως «αν μεταφέρεις τη δάδα της αλήθειας,
είναι βέβαιο ότι θα κάψεις τα γένια ορισμένων και θα υπάρξουν αντιδράσεις». Είναι αναμενόμενες. Αλλά, να το πούμε
και αγγλικά, enough is enough. Αρκετά πια, όλοι μας έχουμε
υποχρέωση να αντιδράσουμε.
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2010, είχε καταγραφεί μείωση της τάξεως του 4,2%.
Η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου
από πλοία 100 κοχ και άνω αυξήθηκε κατά 1,5%, έναντι
αύξησης 0,8% που σημειώθηκε την αντίστοιχη περίοδο.
Μέχρι να ολοκληρωθούν οι περίφημες διαδικασίες για τον
εκσυγχρονισμό των
διαδικασιών νηολόγησης, η συρρίκνωση
πλέον θα είναι δυσβάστακτη, ακατανόητη και, πιθανόν,
μη αναστρέψιμη.
Οριστικοποιήθηκε τελικά η μόνιμη εκπροσώπηση
της Ελλάδας στον ΙΜΟ από δύο αξιωματικούς Λ.Σ.
Αυτό σημαίνει ότι, επιτέλους, αυτονομείται το έργο που
αφορά την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε θέματα ναυτιλίας από το έργο των λιμενικών ακολούθων στην πρεσβεία μας στο Λονδίνο.
Από την άλλη, δίνει τον μεγάλο επίλογο στη ναυτιλιακή
πολιτική της κυβέρνησης, που επαναφέρει το Λ.Σ. ως ρυθμιστή και συνυπεύθυνο στις διεθνείς ναυτιλιακές εξελίξεις.
Η προσπάθεια της προηγούμενης κυβέρνησης για την
αποστρατιωτικοποίηση του ΥΕΝ τελικώς απέτυχε.

Με την τοποθέτηση δύο μόνιμων αξιωματικών Λ.Σ.
στον ΙΜΟ, μήπως πρέπει να επανεξετάσουμε το θέμα και
της μόνιμης και ανεξάρτητης διπλωματικής εκπροσώπησης με πρέσβη που θα έχει αποκλειστικές αρμοδιότητες
στον συγκεκριμένο οργανισμό;
Παρά τις αντιθέσεις ως προς το θέμα αυτό στο παρελθόν,
ακόμα και μέσα από τον ΙΜΟ, η τοποθέτηση Έλληνα πρέσβη, όπως εξάλλου γίνεται και στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας στο Μόντρεαλ, δεν θα προσδώσει
απλώς κύρος στη χώρα μας, αλλά θα τονώσει την εξαιρετικά σημαντική πλέον γι’ αυτήν εκπροσώπηση και χάραξη
διεθνούς ναυτιλιακής διπλωματίας.
Όσοι δίσταζαν ή βραχυκύκλωναν την προσπάθεια αυτή στο
παρελθόν, για προσωπικούς και κυρίως μικροπολιτικούς
λόγους, ίσως θα έπρεπε να εξετάσουν αυτή την προοπτική
στη νέα τάξη πραγμάτων.

Νέα μείωση, 3,2%, παρουσίασε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου από πλοία 100 κοχ και άνω
το Σεπτέμβριο του 2012 σε σύγκριση με την αντίστοιχη
δύναμη του Σεπτεμβρίου 2011, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το

Η πρωτοβουλία των διοργανωτών του συνεδρίου
«Navigator», τον περασμένο Νοέμβριο, στην Αθήνα να
προσκαλέσουν πρέσβεις σημαντικών κρατών με εξαιρετική και αειθαλή εμπορική συνεργασία με την Ελλάδα αξίζει ιδιαίτερης μνείας. Η ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια,
αλλά και η πολιτεία, οφείλουν σε αυτούς τους δύσκολους
καιρούς να ενημερώσουν τις διπλωματικές αποστολές για
τον σημαίνοντα ρόλο της εθνικής μας ναυτιλίας όχι μόνο
για τον εθνικό ισολογισμό, αλλά και για τη διατήρηση της
εύρυθμης, απρόσκοπτης και... οικονομικά συμφέρουσας
λειτουργίας του διεθνούς
εμπορίου. Αναλογιστήκατε άραγε πόσο περισσότερο απομονωμένη θα
ήταν η Αυστραλία, η Βραζιλία, ακόμα και οι ΗΠΑ,
χωρίς τα πλοία που διαχειρίζονται τα ελληνικά
γραφεία και οι Έλληνες ναυτικοί; Είναι το μόνο εθνικό κεφάλαιο για το οποίο οι ξένοι μάς έχουν κάποια (μικρή
έστω) ανάγκη. Η συρρίκνωση ή και εξαφάνισή μας από το
ναυτιλιακό προσκήνιο θα τους ήταν όχι μόνο ασύμφορη,
αλλά και εθνικά επικίνδυνη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι κυρίως ασιατικά κράτη με «περίεργες» ατζέντες εμφανίζονται
σιγά-σιγά στη διεθνή ναυλαγορά.

Στο ίδιο μήκος κύματος, μας εξέπληξε η πρέσβειρα
της Αυστραλίας, η οποία στην ομιλία της στο ίδιο συνέδριο, ούτε λίγο ούτε πολύ, απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση
στους Έλληνες πλοιοκτήτες να μεταφέρουν την έδρα τους
εκεί κάτω, στην Ωκεανία. Η πρέσβειρα τόνισε ότι το νησιωτικό κράτος δίνει όχι μόνο φορολογικά κίνητρα και ελαφρύνσεις, αλλά και παρέχει όλα τα πολιτικά εχέγγυα για
εύρωστη και ήρεμη εξασφάλισή τους. Ξεχνάει όμως, ή
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Μην κοιτάς
το μέλλον σου

Ταξίδεψε και κατάκτησέ το!

Σταδιοδρόμησε ταξιδεύοντας
με τους πρωτοπόρους της Ελληνικής Ναυτιλίας
ως Αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού μας

42 σύγχρονα φορτηγά πλοία Capes
ταξιδεύουν την Ελληνική Σημαία στις θάλασσες του κόσμου
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μάλλον παραβλέπει η πρέσβειρα,
ότι για δεκαετίες
τόσο η ελληνική
σημαία όσο και ο
Έλληνας ναυτικός ήταν διαρκώς
στο στόχαστρο
της αυστραλιανής ακτοφυλακής και η συμπεριφορά των αξιωματικών
της στα πληρώματά μας σε κάθε έλεγχο πολύ συχνά ήταν
μειωτική και απαξιωτική άνευ λόγου... Τώρα, προσκαλούν
να αλλάξουν την έδρα τους και να μετεγκατασταθούν
αυτοί, που έως πρόσφατα ήταν σχεδόν πάντα ύποπτοι.

Τις προηγούμενες δεκαετίες, τότε που τα «Ναυτικά
Χρονικά» μονοπωλούσαν σχεδόν το ναυτιλιακό
ενδιαφέρον, οι μεγάλοι διανοούμενοι και επιχειρηματίες της
εποχής, όπως ο Μανώλης Κουλουκουντής, ο Ανδρέας Λαιμός,
ο Γιώργος Δρακόπουλος κ.ά., επεσήμαιναν ότι η πλοιοκτησία,
ειδικά σε περιόδους κρίσεως, δεν πρέπει να αμαυρώνει το
όνομά της με την αθέτηση των σημαντικών της υποχρεώσεων
και με τις τεράστιες καθυστερήσεις πληρωμών ειδικά προς την
ελληνική παραναυτιλιακή οικογένεια.
Αυτά τα έγραφαν οι παραπάνω πλοιοκτήτες και αρθρογράφοι
των «Ν.Χ.» συχνά-πυκνά σε όλες τις μεγάλες κρίσεις της ναυλαγοράς από τη δεκαετία του 1950 και μετά.
«Φροντίστε τις πληρωμές σας και σεβαστείτε τους προμηθευτές και συνεργάτες σας», έγραφε ο Μανώλης Κουλουκουντής
και συμφωνούσε ο Ανδρέας Λαιμός.
Οι ίδιοι, μάλιστα, επέμεναν ότι η άνοδος και πτώση των ναυτιλιακών κύκλων δεν αποτελεί δικαιολογία για κανέναν πλοιοκτήτη ως προς τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του.
Αυτά ισχύουν και σήμερα, απλώς ίσως δεν υπάρχουν προσωπικότητες του βεληνεκούς εκείνης της εποχής για να μας τα
υπενθυμίζουν.

Πολλοί ακαδημαϊκοί, επιστημονικοί ακόμα και πολιτικοί κύκλοι αναφέρονται, κατά την τελευταία
πενταετία, στην αναγκαιότητα χάραξης σύγχρονης
θαλάσσιας πολιτικής.
Τόσο η επίτροπος Μαρία Δαμανάκη όσο και οι γραμματείες Ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ και άλλων πολιτικών κομμάτων μάς έχουν έως και… εξουθενώσει με αυτό το θέμα.
Και τελικά, η πρόσφατη, δυσμενής αναφορά για την πρόοδο υλοποίησης των σχεδίων διαχείρισης των Λεκανών
Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) στο πλαίσιο εφαρμογής της

οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα (ΟΠΥ) 2000/60, αποδεικνύει την πλήρη αποτυχία της προηγούμενης κυβέρνησης,
εξαιτίας της οποίας -αν και βαυκαλίστηκε με περίτρανες
ονομασίες όπως υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας- γίναμε πάλι το κόκκινο πανί στην Ε.Ε.
Χαρακτηριστικά, η έκθεση αναφέρει ότι η Ελλάδα δεν έχει
ακόμη υποβάλει στην Ε.Ε. τα εγκεκριμένα διαχειριστικά
σχέδια, όπως όφειλε εδώ και χρόνια. Σημειώνει ότι, αν και
οι αρμόδιες αρχές διαρρέουν ανεπισήμως πως η διαδικασία της διαβούλευσης των σχεδίων διαχείρισης για τα 10
από τα 14 υδατικά διαμερίσματα θα ολοκληρωνόταν τον
Οκτώβριο και η έγκρισή τους αναμενόταν το Νοέμβριο, δεν
προκύπτει ότι κάτι τέτοιο είναι πλέον εφικτό, καθώς οι διαδικασίες έγκρισης δείχνουν να έχουν «παγώσει». Επιπλέον,
σημειώνεται πως η διαβούλευση για τα δύο επιπλέον υδατικά διαμερίσματα (Δυτική και Κεντρική Μακεδονία) ξεκίνησε μόλις στο τέλος Ιουλίου, ενώ γι’ αυτά της Κρήτης και
του Βορείου Αιγαίου η διαβούλευση είχε προγραμματιστεί
να αρχίσει το Νοέμβριο, αλλά δεν υπάρχει κάποια σχετική
ενημέρωση έως σήμερα. Οι περαιτέρω καθυστερήσεις δεν
είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν καθώς η Ε.Ε. έχει δώσει
ήδη πίστωση χρόνου στην Ελλάδα, αφού ο αρχικός προγραμματισμός για την ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείρισης ήταν το τέλος του 2009, εννέα χρόνια μετά την έκδοση
της οδηγίας και έξι χρόνια μετά την ενσωμάτωσή της στο
εθνικό δίκαιο με το νόμο 3199/2003.
Στην ίδια έκθεση υπενθυμίζεται πως έχουν ήδη εκδοθεί

δύο καταδικαστικές αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Ελλάδας, για την αποτυχία της, αφενός,
να υποβάλει τις απαιτούμενες αναφορές σύμφωνα με το
άρθρο 5 της οδηγίας 2000/60 (με τις οποίες έχει στο μεταξύ συμμορφωθεί και οι υποθέσεις έχουν κλείσει) και,
αφετέρου, να υιοθετήσει και υποβάλει τα διαχειριστικά
σχέδια των ΛΑΠ για τα αντίστοιχα υδατικά διαμερίσματα
(καταδίκη τον Απρίλιο του 2012).
Αναδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι, παρά τη σοβαρότητα
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της κατάστασης και τα πολλά και επιδεινούμενα προβλήματα που ανακύπτουν ανά την Ελλάδα σε σχέση με τη διαχείριση των νερών, το θέμα δεν είναι επί της ουσίας στην
ατζέντα ούτε του αρμόδιου υπουργείου ούτε της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού,
που θα δίνει κατευθύνσεις και θα αντιμετωπίζει ολιστικά
το ζήτημα, είναι προφανής και ανησυχητική. Θα πρέπει να
τονιστεί ότι ακόμα και με την τυπική ολοκλήρωση και έγκριση των σχεδίων διαχείρισης, δεν εξασφαλίζεται η ορθολογική διαχείριση και διατήρηση των υδάτινων πόρων
της χώρας, καθώς, όπως έχει επισημανθεί επανειλημμένως, τα στοιχεία στα οποία βασίστηκαν είναι ελλιπέστατα
και οι διαδικασίες διαβούλευσης ανεπαρκείς.

Οι Έλληνες εφοπλιστές συνεχίζουν να δίνουν έμφαση στις αγορές πλοίων και όχι στις κατασκευές,
σύμφωνα με την Allied Shipbroking.
Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο του 2012 έως και το
πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου έχουν αγοραστεί 172
πλοία σε σύνολο 832 πλοίων, που αποκτήθηκαν από τις
δέκα μεγαλύτερες ναυτιλιακές δυνάμεις. Οι Έλληνες έχουν
επενδύσει έως τώρα 1,6 δισ. για την αγορά 85 πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου, 855 εκατ. δολάρια για την αγορά
61 τάνκερ και περί τα 500 εκατομμύρια δολάρια για την
αγορά 26 πλοίων μεταφοράς κοντέινερ. Σύμφωνα με τα
στοιχεία, υπάρχουν παραγγελίες για 2.530 πλοία ξηρού
φορτίου και τάνκερ στα ναυπηγεία.
Ειδικότερα, υπό κατασκευή βρίσκονται
σήμερα
1.940
πλοία ξηρού φορτίου
διάφορων
τύπων και 590 τάνκερ, ενώ «στο
νερό» βρίσκονται
9.524 πλοία ξηρού
φορτίου και 5.727
τάνκερ.
Οι παραγγελίες πλοίων ξηρού φορτίου αποτελούν το
20,37% του υπάρχοντος στόλου και το 23,01% της υπάρχουσας χωρητικότητας. Όσον αφορά τα τάνκερ, τα σχετικά
ποσοστά είναι 10,30% και 13,16%, αντίστοιχα.
Στη διάρκεια του 2012, έπεσαν στο νερό 895 πλοία ξηρού
φορτίου και 192 τάνκερ, ενώ σε διαλυτήρια οδηγήθηκαν
478 πλοία ξηρού φορτίου και 115 τάνκερ κρατώντας
πάντα το επίπεδο προσφοράς χωρητικότητας πολύ
υψηλά, γεγονός που σε συνδυασμό με την παγκόσμια
ύφεση συγκρατεί τους ναύλους σε χαμηλά επίπεδα.

Οι δυσοίωνες ειδήσεις για την παγκόσμια οικονομία
έχουν λάβει μορφή χιονοστιβάδας. Τελευταία, διαβάσαμε μια είδηση που αφορά την ιαπωνική οικονομία, η
οποία παρουσίασε συρρίκνωση το τρίτο τρίμηνο του
2012, για πρώτη φορά από την περυσινή χρονιά, αυξάνοντας τις ενδείξεις πως η αδύναμη παγκόσμια ανάπτυξη
και οι εντάσεις με την Κίνα σπρώχνουν στην ύφεση τη Νο
3 οικονομία του πλανήτη.
Η μείωση του ΑΕΠ κατά 0,9% σε τριμηνιαία βάση επιβεβαίωσε τις προβλέψεις των αναλυτών, αν και η μείωση
των κεφαλαιουχικών δαπανών ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη του αναμενομένου.
Σε ετήσια βάση, το ιαπωνικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά
3,5%. Τα στοιχεία αναμένεται να εντείνουν τις πιέσεις προς
την ιαπωνική κυβέρνηση να ενισχύσει τα μέτρα στήριξης
της οικονομίας. «Υπάρχουν κίνδυνοι τόσο από εγχώριους
όσο και από εξωτερικούς παράγοντες», σχολίασε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Mitsubishi UFJ Morgan Stanley
Securities στο Τόκιο.

Ασθενείς με περιτονίτιδα, έγκυοι και ό,τι άλλο βαρύ
περιστατικό υπάρχει στην ιατρική λίστα μεταφέρονται
-άκουσον
άκουσον!- από τη
Νάξο μέχρι τη Σύρο
με μια τράτα του νησιού, που ανήκει σε
ιδιώτη.
Το συγκεκριμένο δρομολόγιο κοστίζει 3.000
ευρώ και όλοι αναρωτιούνται γιατί δεν γίνεται η μεταφορά με ελικόπτερο, που
κατ’ αρχάς κοστίζει 1.500 ευρώ και είναι και πιο σίγουρο
και πιο γρήγορο για τη μεταφορά των ασθενών.
Αυτή η τραγελαφική ιστορία άρχισε από το νοσοκομείο της
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Νάξου, το οποίο εγκαινιάστηκε αλλά… δεν λειτούργησε
ποτέ, διότι δεν είχε προσωπικό! Τα μηχανήματα έμεναν
αχρησιμοποίητα, το νοσοκομείο υποβαθμίστηκε σε Κέντρο
Υγείας με αποτέλεσμα τα βαριά
περιστατικά να μεταφέρονται
σε
άλλο νησί.
Σύμφωνα με
το ρεπορτάζ του
brieﬁngnews, το
ΕΚΑΒ έκανε σύμβαση με ιδιώτη να
μεταφέρει τους ασθενείς μέχρι τη Σύρο με 3.000 ευρώ τη
φορά. Οι κάτοικοι πολλές φορές παραπονέθηκαν για τις
απάνθρωπες μεταφορές ζητώντας να χρησιμοποιούν ελικόπτερο και όχι την τράτα. Αυτό όμως δεν εισακούστηκε
ποτέ, με συνέπεια να διαιωνίζεται αυτή η τραγική, αλλόκοτη κατάσταση εις βάρος των κατοίκων.
Ελλάς το μεγαλείο σου!

«Έχουμε φτάσει στο κατώτατο σημείο;» Με αυτή την
ερώτηση άρχισε την ομιλία του στο 8ο ναυτιλιακό συνέδριο του Institute of Chartered Shipbrokers Greek Branch
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Paragon Shipping και της Boxships, Μιχάλης Μποδούρογλου.
Ο κ. Μποδούρογλου παραδέχτηκε ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει υποβληθεί σε μια μαραθώνια δοκιμασία αντοχής, η οποία θα καθορίσει τους νικητές και τους
ηττημένους. Όμως, όπως και σε κάθε κύκλο, μπορεί κανείς
να παρατηρήσει το επενδυτικό περιβάλλον από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες: αυτή των δυσκολιών και την
άλλη των ευκαιριών. Βασικός στόχος ενός πλοιοκτήτη,
σύμφωνα με τον ομιλητή, είναι να διατηρήσει την ικανότητα να λαμβάνει αποφάσεις. Όλα εξαρτώνται από τα ίδια
κεφάλαια και τη ρευστότητα της εταιρείας. Η πραγματικότητα του σήμερα έχει δείξει ότι η αγορά ευνοεί αυτούς που,
ακόμα κι αν υπάρχει έλλειψη ιδίων κεφαλαίων, καταφέρνουν να διατηρήσουν τη ρευστότητά τους. Ο πρόεδρος της
Paragon Shipping έκλεισε με την εξής δήλωση: «Ανεξάρτητα από την προσ π ά θ ε ι α ,
μπορούμε πάντα
να καταλήξουμε
στο ίδιο συμπέρασμα... Η ρευστότητα
είναι ο
βασιλιάς».

Στο ίδιο συνέδριο, ο νέος πρόεδρος της Intercargo
και γενικός διευθυντής της Anangel Maritime,
Γιάννης Πλατσιδάκης, επισήμανε ορισμένα πολύ
ενδιαφέροντα σημεία: «Η ναυτιλία εγκλωβίστηκε στη
μακρόχρονη και συνεχώς βελτιούμενη ναυλαγορά και πίστεψε ότι το μέλλον δεν μπορούσε παρά να είναι καλύτερο από το σήμερα.
Οι επενδύσεις γίνονταν ολοένα και πιο ακριβές, οι τράπεζες, αγωνιώντας μήπως δεν προλάβουν να επιτύχουν τους
υψηλούς στόχους τους, χορηγούσαν αφειδώς δάνεια, νέα
ναυπηγεία ξεφύτρωναν καθημερινά για να εκμεταλλευθούν την αυξανόμενη ζήτηση για νέα πλοία, αγχωμένοι
εφοπλιστές έτρεχαν σε ναυπηγεία για παραγγελίες (ακόμα
και εταιρείες που έως τότε το όνειρό τους ήταν να αγοράσουν ένα πλοίο τουλάχιστον 10 ετών).
Το όνειρο όμως τέλειωσε, τα πλοία απεδείχθησαν πάρα πολλά
σχετικά με τα διαθέσιμα
φορτία, τα ίδια τα φορτία
μειώθηκαν γιατί η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικ ο ν ο μ ί α ς
επιβραδύνθηκε, οι τράπεζες γέμισαν προβληματικά δάνεια, αλλά και
προϊόντα που ελάχιστα είχαν καταλάβει πόσο επικίνδυνα
ήταν. Καλημέρα, κρίση!».
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Πλατσιδάκης ανέφερε: «Είμαι πολύ αισιόδοξος πως και η παρούσα κρίση
θα μας δώσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα όχι μόνο να
ανανεώσουμε και να επεκτείνουμε το στόλο μας, αλλά και
να βελτιώσουμε και εκσυγχρονίσουμε τον τρόπο διαχείρισης των πλοίων μας. Θέλω να υπογραμμίσω ότι ο κλάδος
της επιχειρηματικότητάς μας δεν έχει υποκατάστατο. Η
παγκόσμια ναυτιλία δεν έχει ανταγωνιστές και δεν υπάρχει
ορατός εναλλακτικός τρόπος για τη μαζική μεταφορά του
παγκόσμιου εμπορίου με ανταγωνιστικό τρόπο. Έχει δε η
παγκόσμια ναυτιλία τους δικούς της μηχανισμούς αυτοκάθαρσης και θετικής εξέλιξης μέσα από τις κρίσεις της».

Τους δέκα ανθρώπους που οδήγησαν στην κατάρρευση τη διεθνή οικονομία παρουσίασε σε δημοσίευμά του το περιοδικό TIME. Είναι αυτοί που
«κατηγορούνται» για κακόβουλες προθέσεις, αισχροκέρδεια, πλημμελή διοίκηση και απληστία. Είναι πολιτικοί και
οικονομικοί παράγοντες που συσκότισαν το τοπίο και έκα-
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ναν την οικονομική κρίση ακόμα πιο βαθιά.
Μεταξύ τους ο Μπιλ Κλίντον, τα χρόνια της προεδρίας του
οποίου χαρακτηρίστηκαν από οικονομική ευημερία αλλά
και απορρύθμιση της αγοράς, η οποία και έθεσε τις βάσεις
για τις οικονομικές υπερβολές των κατοπινών ετών. Ο αχαλιναγώγητος καπιταλισμός, που προωθούσε ο Κλίντον,
αποθέωνε τους αυτορρυθμιστικούς παράγοντες της ελεύθερης αγοράς, γεγονός που δεν επαληθεύτηκε βέβαια
ποτέ. Το 1995, ο Κλίντον χαλάρωσε τους αυστηρούς κανονισμούς για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων, γεγονός
που ανάγκασε τις τράπεζες να δανείζουν υψηλά ποσά σε
πολίτες με χαμηλά εισοδήματα. Επόμενος ο Τζορτζ Μπους
ο νεότερος, από τις αρχές της προεδρίας του οποίου υποστηρίχθηκε ένα οικονομικό μο-ντέλο και μια κυβερνητική
φιλοσοφία πλήρους απορρύθμισης. Του χρεώνεται το γεγονός ότι η οικονομική ύφεση γιγαντώθηκε στα χρόνια της
δικής του διακυβέρνησης. Στη λίστα περιλαμβάνεται και ο
Γουέν Ζιαμπάο, ο πληρεξούσιος της κινεζικής κυβέρνησης,
για το κομμάτι της πρωτοφανούς πίστωσης που έδωσε
στην Αμερική τα τελευταία 8 χρόνια. Η Κίνα είναι σήμερα
ο μεγαλύτερος πιστωτής των ΗΠΑ, με το χρέος να ανέρχεται στα 1,7 τρισ. δολάρια. Ο Μπέρνι Μέιντοφ κατάφερε
να εκτελέσει μια από τις μεγαλύτερες απάτες στα οικονομικά χρονικά του πλανήτη κάτω από τις μύτη του κυβερνητικού ελέγχου. Απάτη που οδήγησε σε ζημίες 50 δισ.
δολαρίων, κυρίως από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
Ο Φρεντ Γκούντγουιν, πρώην ισχυρός άντρας της Royal
Bank of Scotland (RBS), είχε το παρατσούκλι «Fred the
Shred», λόγω της ικανότητάς του να κρύβει κόστη, την ίδια
στιγμή που παράγοντες της αγοράς τον αποκαλούσαν «τον
χειρότερο τραπεζίτη του κόσμου». Ο Γκούντγουιν, μεταξύ
άλλων, εξαγόρασε την ανταγωνιστική ολλανδική τράπεζα
ABN Amro «λεηλατώντας» τα αποθέματα της RBS, με αποτέλεσμα η βρετανική κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να
σώσει τη RBS, να πληρώσει 30 δισ. δολάρια, σε μια υπόθεση που χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη ζημία στα επιχειρηματικά χρονικά της Αγγλίας...
Η λίστα βέβαια δεν τελειώνει εδώ, καθώς το περιοδικό
ΤΙΜΕ θεωρεί συνυπεύθυνους άλλους 20 ανθρώπους, οι
οποίοι με τη δράση τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην
επιδείνωση της κατάστασης.

Tο Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ) χαιρέτισε την πρωτοβουλία των Cosco, HewlettPackard και TΡΑΙΝΟΣΕ για τη συνεργασία-ορόσημο,
που θα καθιερώσει τον Πειραιά ως το διαμετακομιστικό
κέντρο για τη συντομότερη προώθηση φορτίων προς και
από την Άπω Ανατολή στις βαλκανικές χώρες, στη βορει-

οανατολική Ευρώπη και χώρες της ανατολικής Μεσογείου.
Το ΝΕΕ αισθάνεται δικαιωμένο, επειδή για πολλά χρόνια,
από το 1999 ακόμη, υποστήριζε τη δυνατότητα της εξέλιξης του Πειραιά ως διαμετακομιστικό κέντρο και όχι μόνο
ως τοπικό λιμάνι. Αυτό το προέβαλε τελευταία στο περίπτερό του στη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση «Ποσειδώνια»,
τον Ιούνιο του 2012, αναδεικνύοντας τον πολύ μικρότερο
χρόνο πρόσβασης σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης
μέσω Πειραιά. Επισήμανε επίσης τη δυνατότητα ανάπτυξης της Ελλάδας μέσω της γενικότερης θαλάσσιας οικονομίας και των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων.
«Ευχόμαστε και προσδοκούμε να συνεχιστεί αυτή η, επωφελής για τη χώρα, δημιουργική κινητικότητα και σε άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας, που άπτονται και
του τομέα της ναυτιλίας, όπως για τη δημιουργία του λεκανοπεδίου ως οικονομικό και ναυτιλιακό κέντρο της ανατολικής Μεσογείου. Την ανάπτυξη της χώρας ως ποιοτικό
θέρετρο προσελκύοντας αναβαθμισμένο τουρισμό. Να
γίνει ανταγωνιστική η ακτοπλοΐα για να εξυπηρετούνται οι
νησιώτες και ο νησιωτικός τουρισμός. Να αναπτυχθεί το
homeporting των κρουαζιερόπλοιων. Να γίνει η Ελλάδα
χώρα προσέλκυσης σκαφών αναψυχής κ.ά. Όλα αυτά δημιουργούν συνέργειες που θα ωφελήσουν πολύ την πατρίδα μας», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το
Επιμελητήριο.

Ένα ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, που έχει μισθώσει
ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom και
μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), αναμένεται να είναι το πρώτο του είδους του που διαπλέει το
βορειοανατολικό πέρασμα της Αρκτικής, εκμεταλλευόμενο
το λιώσιμο των πάγων. Το πλοίο ονομάζεται «Ob River»από τον ποταμό Ομπ, έναν από τους τρεις μεγάλους σιβηρικούς ποταμούς που εκβάλλουν στον Αρκτικό Ωκεανό-,
έχει χωρητικότητα 150.000 κυβικά μέτρα και ανήκει στην
Dynagas. Απέπλευσε από το Χάμερφεστ της Νορβηγίας το
Νοέμβριο και αναμένεται να καταπλεύσει στην Ιαπωνία
στις αρχές Δεκεμβρίου, είκοσι ημέρες νωρίτερα απ’ ό,τι αν
ακολουθούσε τη συμβατική θαλάσσια οδό. Στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής του θα συνοδεύεται από ρωσικό πυρηνοκίνητο παγοθραυστικό. Σύμφωνα με το BBC,
το πλοίο έχει 40μελές πλήρωμα και το ταξίδι του προετοιμαζόταν εδώ και ένα χρόνο. «Πρόκειται για μία εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα περιπέτεια», δήλωσε στο βρετανικό δίκτυο
ο Τόνι Λόριτζεν της Dynagas. «Τα μέλη του πληρώματος
έχουν δει πολικές αρκούδες στη διάρκεια του ταξιδιού. Το
σχεδιάζαμε εδώ και πολύ καιρό και όλα πήγαν καλά μέχρι
στιγμής», πρόσθεσε.
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Ελληνική ναυτιλία δεν νοείται χωρίς
Έλληνες ναυτικούς

Ο πρόεδρος της ΠΕΠΕΝ, Γιώργος Βλάχος, σχολιάζει το δικό μας
σπίτι, την Ελληνική ναυτιλία.

Του Γιώργου Βλάχου, Προέδρου Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

Θα μιλήσω όμως για το δικό μας σπίτι,
τη ναυτιλία, και τη μεγάλη σημασία της
για τη χώρα μας - άλλωστε, δεν είμαι
πολιτικός για να είμαι και παντογνώστης...
Τα καταστροφικά αποτελέσματα των εγκληματικών χειρισμών των κυβερνώντων τα τελευταία
τριάντα χρόνια βιώνουμε σήμερα. Οι άνθρωποι αυτοί, που
κυβέρνησαν και βρίσκονταν στο τιμόνι του κράτους μας και
κατάφεραν να το ναυαγήσουν, έχουν τεράστια ευθύνη.
Ο ιστορικός του μέλλοντος θα δυσκολευτεί να καταλήξει
ποιος έκανε το μεγαλύτερο κακό: αυτοί που μοίραζαν θέσεις
και ρουσφέτια κατασπαταλώντας το δημόσιο χρήμα, αυτοί
που λεηλάτησαν και κατάκλεψαν την κρατική περιουσία, και
ιδιοποιήθηκαν αγαθά που δεν τους ανήκαν, ή αυτοί που για
δικά τους πολιτικά και οικονομικά οφέλη πρόδωσαν ιδανικά,
αξίες, πατρίδα.
Ο ελληνικός λαός δεν άξιζε τέτοια τύχη. Ένας από τους πλέον
περήφανους λαούς του πλανήτη να καταλήξει περίγελος και
παράδειγμα προς αποφυγήν.
Εγώ θα μιλήσω όμως για το δικό μας σπίτι, τη ναυτιλία, και
τη μεγάλη σημασία της για τη χώρα μας - άλλωστε, δεν είμαι
πολιτικός για να είμαι και παντογνώστης...
Η ναυτιλία διαχρονικά έχει στηρίξει την οικονομία της χώρας
μας και το πράττει μέχρι και σήμερα. Τι είναι ναυτιλία όμως
και πώς μπορεί αυτή να υποστηριχθεί για να προσφέρει στη
διαλυμένη, από τους ανίκανους πολιτικούς, οικονομία μας.
Το σύνολο των ανθρώπων και επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη ναυτιλία πρέπει να αναδεικνύεται και να στηρίζεται. Οι διάφορες πολιτικές που εφαρμόζονται έως τώρα μόνο
ζημία συνολικά έχουν προκαλέσει. Οι επιχειρήσεις αφανίζονται, όπως και το αξιόλογο εργατικό δυναμικό, οι ναυτικοί μας.
Η τεχνογνωσία τόσων ετών αλλοιώνεται. Το πολύτιμο ναυτιλιακό συνάλλαγμα που εισάγεται στη χώρα φαίνεται πως λίγο
απασχολεί τους κρατούντες, λες και υπάρχει κάποια άλλη
μορφή επιχειρηματικότητας που μπορεί να προσφέρει κάτι
παρόμοιο.
Βέβαια, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως ελληνική ναυτιλία δεν

νοείται χωρίς Έλληνες ναυτικούς.
Είναι υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να στηρίξει παντοιοτρόπως την ύπαρξη και την αύξηση του αριθμού των Ελλήνων ναυτικών.
Κάποια από τα θεμελιώδη κίνητρα που πρέπει να υπάρχουν
είναι: σταθερή απασχόληση, ειδικός τρόπος φορολόγησης,
διατήρηση και αναβάθμιση της παρεχόμενης δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης.
H τραγική εικόνα με τους σπουδαστές δοκίμους που ψάχνουν
απεγνωσμένα να βρουν πλοίο για να κάνουν την πρακτική τους
πρέπει να αντιμετωπιστεί με σεβασμό προς αυτά τα παιδιά.
Βέβαια, εδώ δεν είναι κανείς άμοιρος ευθυνών και ειδικά το
υπουργείο, και οι αρμόδιες για την εκπαίδευση διευθύνσεις,
που δεν κάνουν σχεδόν τίποτα για το αυτονόητο, να βρουν
δουλειά στους σπουδαστές - είναι υποχρεωμένοι άλλωστε,
να μην το ξεχνούν αυτό. Μην ξεχνάμε πως άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, αν και έχουν πλέον πολύ μικρή ναυτιλιακή δραστηριότητα σε σχέση με τη χώρα μας, δίνουν ιδιαίτερα κίνητρα
τόσο στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις όσο και στους ναυτικούς.
Για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία η φορολογία των ναυτικών είναι μηδενική.
Eμείς, ως Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων E.N. (πάσης τάξεως)
απαιτούμε από το υπουργείο Ναυτιλίας και από την κυβέρνηση να σκύψουν πάνω στα προβλήματα των ναυτικών και
της ναυτιλίας. Τα λόγια τα μεγάλα και τα ωραία να γίνουν
πράξεις, να μην επιτρέψουν τη συρρίκνωση τόσο της ελληνικής ναυτιλίας όσο και των ναυτικών, που μέσα στα τελευταία
τριάντα χρόνια από 120.000 έχουμε φτάσει να είμαστε
16.000. Φανταστείτε, στις δύσκολες αυτές ημέρες που ζει η
χώρα μας, για τι απώλεια εσόδων μιλάμε.
Το άλλοτε εύρωστο Ταμείο μας, το ΝΑΤ, παραπέει, μετά τις
κατά καιρούς κρατικές λεηλασίες του αποθεματικού του, σε
συνδυασμό με τη μείωση του αριθμού των Ελλήνων ναυτικών και σε συνάρτηση με τους κακοπληρωτές ναυτολογίων
και άλλων οφειλών, ο Οίκος Ναύτου, από μοντέλο κατάντησε... εντάσσοντάς τον στο απ’ αρχής και εν τη γενέσει του
κατεστραμμένο ΕΟΠΥΥ.
Οι υπέρογκες κρατήσεις των ναυτικών κλιμακωτά, με αποκορύφωμα αυτές των αξιωματικών και δη των υψηλόβαθμων,
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δεν πρέπει να έχουν κάποιας μορφής ανταποδοτικό χαρακτήρα και να έχουν τον δικό τους ιατροφαρμακευτικό φορέα,
που ήδη τον έχουν πληρώσει χρυσό;
Και σαν να μην έφτανε αυτό που συντελέστηκε από μια σειρά
καταστροφικών χειρισμών και εγκριτικών πράξεων, έχουμε
στην ελληνική ακτοπλοΐα τον μεγαλύτερο αριθμό των ναυτικών μας απλήρωτους μέχρι και έξι μήνες, τη δε ανεργία να
αγγίζει το 70%.
Το έγκλημα, βέβαια, ολοκληρώνεται με την εξευτελιστική αντιμετώπιση των Ελλήνων ναυτικών, όταν, ύστερα από αγώνες
και κόπους μιας ζωής περάσουν στην απομαχία, στη σύνταξη.
Εκεί, πλέον, τιμωρούνται σκληρά και απάνθρωπα για όσα
έχουν προσφέρει στην πατρίδα τους - μια ζωή μέσα στα βαπόρια, κάτω από συνθήκες σκληρές και πολλές φορές επικίνδυνες, μακριά από τα εγκόσμια, πληρώνοντας υπέρογκες
κρατήσεις και φέρνοντας πολύτιμο συνάλλαγμα στη χώρα.
Για παράδειγμα, σε πραγματικούς αριθμούς, ο Έλληνας απόμαχος πλοίαρχος, μετά το έγκλημα που έχει συντελεστεί εις
βάρος όλων των ναυτικών και ιδιαίτερα κατά των θεωρητικά
υψηλόμισθων, τα τελευταία τρία χρόνια, έχει χάσει το 72%
της σύνταξής του.
Προς τους αγαπητούς πολιτικούς μας:
ΔΕΝ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ ΜΑΖΙ.
Όχι, κύριοι της πολιτικής, που έχετε ισοπεδώσει τους πάντες

και τα πάντα. Ούτε έχουμε δουλέψει το ίδιο ούτε έχουμε προσφέρει το ίδιο όλοι για να μας βάλετε στη μηχανή του κιμά.
Μην κρίνετε από τους εαυτούς σας, που οι περισσότεροι δεν
έχετε εργαστεί ποτέ στη ζωή σας, αλλά «δουλεύετε» εμάς.
Σταθείτε, επιτέλους, όρθιοι στο ύψος των περιστάσεων. Μην
επιτρέψετε τoν αφανισμό των Ελλήνων ναυτικών. Στηρίξτε
την ελληνική επιχειρηματικότητα, με προϋπόθεση όμως την
ύπαρξη και διατήρηση των θέσεων εργασίας των Ελλήνων.
Η διατήρηση αλλά και η αύξηση των Ελλήνων ναυτικών στα
ποντοπόρα πλοία είναι επιβεβλημένη. Δεν μεγαλούργησε ως
διά θαύματος σε παγκόσμιο επίπεδο η ελληνική ναυτιλία.
Το ελληνικό επιχειρηματικό πνεύμα, σε συνδυασμό με το
μόχθο, την αυτοθυσία και την αγάπη του Έλληνα ναυτικού,
επέτυχε το περιβόητο θαύμα της πρωτιάς στο χώρο της ναυτιλίας. Εδώ που τα λέμε, είναι η μοναδική βαριά βιομηχανία που
διαθέτει η χώρα μας και ένας από τους ελάχιστους τομείς για
τους οποίους είμαστε περήφανοι και παγκοσμίως αποδεκτοί.
Προστατέψτε την ελληνική ακτοπλοΐα, η οποία χάνεται σιγάσιγά.
Είναι εθνική υπόθεση η αποκλειστική ύπαρξη ελληνικών
πλοίων με Έλληνες ναυτικούς στις ελληνικές θάλασσες.
Δεν εξουσιοδοτείται κανείς, σε κανενός ξενόφερτου το βωμό,
να θυσιάσει τον ελληνικό λαό και την εθνική μας κυριαρχία.
ΑΡΚΕΤΑ!

Ship Energy Efﬁciency Management
Plan (SEEMP)
Τι πραγματικά ισχύει - προσοχή στην παραπληροφόρηση.

Του Πάνου Ζαχαριάδη, Τεχνικού διευθυντή Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

Ο κανονισμός του Ship Energy Eﬃciency
Management Plan (SEEMP) εγκρίθηκε κατά
τη σύνοδο 62 της Επιτροπής Προστασίας
Περιβάλλοντος του ΙΜΟ (MEPC 62) τον Ιούλιο του 2011 και αφορά όλα τα πλοία. Η τελευταία σύνοδος της επιτροπής, τον
Οκτώβριο του 2012 (MEPC 64), άλλαξε την
αρχική ημερομηνία εφαρμογής και εξέδωσε ορισμένες διευκρινίσεις.
Το SEEMP είναι ένα εγχειρίδιο ενεργειακής διαχείρισης του
πλοίου. Σχετικά με το τι πραγματικά απαιτεί ο κανονισμός φαίνεται να υπάρχει αρκετή παραπληροφόρηση, είτε σκοπίμως
(από ορισμένους παρόχους τέτοιων υπηρεσιών) είτε από
άγνοια.

Τι απαιτεί ο κανονισμός
1. Ο κανονισμός απαιτεί να υπάρχει στο πλοίο ένα εγχειρίδιο
ενεργειακής διαχείρισης που να είναι γραμμένο στη
γλώσσα που χρησιμοποιεί το πλοίο (ship working language).
2. To εγχειρίδιο πρέπει να είναι φτιαγμένο ειδικά για το συγκεκριμένο πλοίο (ship-speciﬁc) και να έχει λάβει υπ’ όψιν
τις σχετικές οδηγίες του ΙΜΟ (guidelines Φεβρουαρίου
2012).
3. Η ημερομηνία που το SEEMP πρέπει να βρίσκεται επί του
πλοίου δεν είναι η 1η Ιανουαρίου 2013. Είναι η ημερομηνία του πρώτου «intermediate» ή του 5ετούς «renewal»
survey του πιστοποιητικού IAPP, όποια από αυτές έρχεται
πρώτη, μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.
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Τι δεν απαιτεί ο κανονισμός
•
Αυτόνομο εγχειρίδιο. Το SEEMP
μπορεί να είναι ενσωματωμένο στο
σύστημα ασφαλούς διαχείρισης του
πλοίου (ISM).
• Να χρησιμοποιούνται δείκτες
απόδοσης (KPIs, ΕΕΟΙ ή οτιδήποτε
άλλο).
• Χρήση του δείκτη ΕΕΟΙ. Έτσι κι
αλλιώς, ο δείκτης ΕΕΟΙ δεν είναι,
κατά τη γνώμη μου, ο κατάλληλος δείκτης πραγματικής ενεργειακής απόδοσης πλοίων. Ακόμα και οι οδηγίες
του ΙΜΟ για το SEEMP τον αναφέρουν απλώς ως ένα παράδειγμα δείκτη.
• Το εγχειρίδιο να έχει εγκριθεί ή επιθεωρηθεί από νηογνώμονα.
• Να έχει ενσωματώσει όσα περιέχονται στην οδηγία (guidelines) του ΙΜΟ. Ο κανονισμός λέει να ληφθούν υπ’ όψιν.
Τίποτε άλλο. Μπορεί η εταιρεία να θεωρήσει άλλες διαδικασίες πιο κατάλληλες.
Με λίγα λόγια, ο κανονισμός απαιτεί μόνο να υπάρχει κάποιο
SEEMP επί του πλοίου την ημερομηνία που αυτό απαιτείται.
Κατόπιν θα εκδοθεί από τη σημαία ή το νηογνώμονα ένα καινούργιο πιστοποιητικό, το International Energy Eﬃciency
Certiﬁcate (ΙΕΕ), το οποίο θα ισχύει για όλη τη ζωή του
πλοίου χωρίς να υπόκειται σε περιοδικές επιθεωρήσεις ή
ανανεώσεις.
Το περιεχόμενο του SEEMP επαφίεται στην εταιρεία. Θα μπορούσε, π.χ., να είναι μόνο μία σελίδα. Η σημαία, οι νηογνώμονες ή οι πάσης φύσης επιθεωρητές δεν έχουν δικαίωμα να
υπεισέρχονται ή να κρίνουν ή να εγκρίνουν το περιεχόμενο
του SEEMP, ή αν αυτό ακολουθείται από το πλήρωμα ή την
εταιρεία. Ο κανονισμός του ΙΜΟ είναι σαφής. Στο κεφάλαιο
«enforcement» ξεκαθαρίζει για τους φιλόδοξους επιθεωρητές ακτοφυλακών (Port State) ότι το μόνο που πρέπει να
ελέγχουν είναι εάν το πλοίο έχει το πιστοποιητικό ΙΕΕ (επί
λέξει: Regulation 21.5: Any Port State inspection shall be

Το SEEMP
είναι ένα εγχειρίδιο
ενεργειακής διαχείρισης
του πλοίου. Σχετικά με το τι
πραγματικά απαιτεί ο
κανονισμός φαίνεται να
υπάρχει αρκετή παραπληροφόρηση, είτε σκοπίμως
(από ορισμένους παρόχους
τέτοιων υπηρεσιών)
είτε από άγνοια.

limited to verifying that there is a valid IEE certiﬁcate onboard). Με άλλα λόγια, τους απαγορεύει να ελέγχουν το
SEEMP και τα περιεχόμενά του.
Άγνωστο είναι για πόσο καιρό ακόμη θα ισχύουν τα ανωτέρω.
Ήδη πολλές χώρες στον ΙΜΟ προσπαθούν να αλλάξουν τον
κανονισμό. Αλλά αυτό ισχύει μέχρι τώρα και σίγουρα θα
ισχύει για τα επόμενα ένα-δύο χρόνια. Φυσικά, στα πετρελαιοφόρα πλοία οι «Majors» δεν αρκούνται στον κανονισμό και
σίγουρα θα ζητήσουν περισσότερα.
Αφού ξεκαθαρίσαμε τι λέει ο κανονισμός, μερικά λόγια για
την πρακτική εφαρμογή. Έχω δει μερικά δείγματα SEEMP
φτιαγμένα από εταιρείες συμβούλων ή και νηογνώμονες, που
δυστυχώς ξεπερνούν τις 100 σελίδες και ασχολούνται με το
παραμικρό θέμα που μπορεί να καταναλώνει ενέργεια (π.χ.
σβήνετε το φως της καμπίνας σας), συνοδευόμενα από ατελείωτες φόρμες που πρέπει να συμπληρώνει το πλήρωμα.
Κατά την ταπεινή μου γνώμη, αν το πλήρωμα τώρα πρέπει να
παρακολουθεί 50 νέα θέματα και να συμπληρώνει φόρμες
για το καθένα, τότε τίποτα δεν θα γίνει. Θα ήταν πιο χρήσιμο
και πραγματικό κέρδος για κάθε εταιρεία, τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο, το SEEMP να επικεντρώνεται σε πέντε-έξι σημαντικά ενεργειακά σημεία (κατανάλωση κύριας μηχανής κ.λπ.).
Και ας λυπηθούμε τα πληρώματά μας. Δεν χρειάζονται πολλές νέες φόρμες. Το SEEMP είναι ίσως ο μόνος κανονισμός
που επιτρέπει σε κάθε εταιρεία να τον εφαρμόσει όπως εκείνη
νομίζει καλύτερα, χωρίς «approval» και χωρίς «audits» από
καμία αρχή.
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Το αμερικανικό όνειρο της υπερπαραγωγής πετρελαίου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεπεράσουν την Σαουδική Αραβία
στην παραγωγή πετρελαίου;
Του Εμμανουήλ Παπαλέξη, Mare Maritime Company S.A.

Οι ΗΠΑ ήταν πάντοτε χώρα από τις
μεγάλες πετρελαιοπαραγωγούς.
Συγκεκριμένα, για πολλά χρόνια παράγουν 9 με 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ήτοι το μισό της
κατανάλωσης που έχουν. Ήταν επίσης ανέκαθεν γνωστό ότι τα αποθέματα (reserves) πετρελαίου στις Ην. Πολιτείες είναι τεράστια και θα μπορούσαν να
τις καταστήσουν ανεξάρτητες στις ενεργειακές τους ανάγκες.
Αυτό όμως δεν γινόταν πιθανό, για πολλούς λόγους. Αποθήκευαν τα αποθέματα για το μέλλον; Οι περιβαλλοντολόγοι
δεν επέτρεπαν περισσότερες γεωτρήσεις; Δεν είχαν τα μέσα
για να εξορύξουν όλα τα αποθέματα; Όποιοι και να είναι οι
λόγοι, τα τελευταία τουλάχιστον 20χρόνια καθιερώθηκε και
διατηρήθηκε μια κατάσταση, με την τοπική παραγωγή να καλύπτει τη μισή κατανάλωση. Μετά τη μεγάλη ρύπανση στον
Κόλπο του Μεξικού το 2010 (με μεγάλη ευθύνη της ΒΡ)
υπήρξε η εντύπωση πως αποκλείεται οποιαδήποτε περαιτέρω
ανάπτυξη στην εξόρυξη πετρελαίου. Τα γεγονότα όμως είναι
διαφορετικά. Η παραγωγή πετρελαίου αυξάνεται συνεχώς και
προβλέπεται ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα φτάσει τα 11,4
εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, το οποίο είναι ρεκόρ για τις
Ην. Πολιτείες και λίγο πιο κάτω από την παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας, που θα είναι 11,6 εκατ. Μέχρι το 2020 πιθανόν οι ΗΠΑ να γίνουν η νέα Μέση Ανατολή: θα μπορούν να
παράγουν 15 εκατ. βαρέλια την ημέρα, που θα είναι πάνω
από την παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας.
Φαίνεται πως οι περιβαλλο-ντολόγοι... έκαναν πίσω και σε
διάφορα μέρη των Ην. Πολιτειών άρχισαν εκτεταμένες έρευνες (drilling) για πετρέλαιο. Εκτός από τον Κόλπο του Μεξικού, η Βόρεια Ντακότα, η Οκλαχόμα, το Γουαϊόμινγκ, η
Μοντάνα και το Τέξας είναι οι πιο... υποσχόμενες περιοχές. Ιδιαίτερα η πρώτη (North Dakota) πιστεύουν πως έχει αποθέματα (reserves) 900 δισ. βαρέλια - σχεδόν όσα έχουν μαζί
όλες οι χώρες της Μέσης Ανατολής. Καινούργιοι τρόποι εξόρυξης δίνουν ελπίδες πως στο μέλλον θα μπορούν να παράγουν πετρέλαιο και αέριο από περιοχές όπου πριν ήταν
αδύνατον. Τέτοιος τρόπος είναι μια νέα τεχνολογία, το «fracking». «Hydraulic Fracturing»: Με αυτή τη μέθοδο τρυπούν τις

βραχώδεις περιοχές στο βάθος της γεώτρησης και με μεγάλη
πίεση ρίχνουν νερό, άμμο και χημικά. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν φλέβες από τις οποίες μπορούν να «τραβήξουν»
το εγκλωβισμένο πετρέλαιο ή αέριο! Όμως και αυτή η μέθοδος δεν είναι απαλλαγμένη από παρενέργειες. Το νερό που
χρησιμοποιείται στο τέλος είναι μολυσμένο και μπορεί να περάσει στον υδροφόρο ορίζοντα μολύνοντας τα υπόγεια νερά.
Σε άλλες περιπτώσεις, αναφέρθηκε ότι σε περιοχές όπου είχε
γίνει fracking σημειώθηκαν σεισμοί μικρής έντασης. Ποιο
είναι όμως το κίνητρο για όλη αυτή την καινούργια πρωτοβουλία να παράγουν περισσότερο πετρέλαιο, αλλάζοντας το
status quo που επικρατούσε τα τελευταία 20-30 χρόνια; Μάλλον η διατηρούμενη για πολύ καιρό υψηλή τιμή του πετρελαίου. Την περασμένη δεκαετία, η μέση τιμή του πετρελαίου
ήταν 69 δολάρια το βαρέλι, ενώ δέκα χρόνια πριν ήταν 21
δολ. Σήμερα κυμαίνεται μεταξύ 90 και 100 δολ. Αναμφισβήτητα, είναι η υψηλή τιμή που δημιουργεί αυτή την πολιτική

των μεγάλων επενδύσεων για πετρέλαιο. Κατά πόσον, όμως,
αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί ή όχι εξαρτάται από μελλοντικές εξελίξεις. Μία από αυτές φυσικά είναι η τιμή. Κατά πόσον
λοιπόν οι Ην. Πολιτείες θα ξεπεράσουν τη Σαουδική Αραβία
εξαρτάται από την τιμή. Η Σαουδική Αραβία με πολλά αποθέ-
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ματα παράγει πετρέλαιο με χαμηλό κόστος και θα το κάνει
αυτό για αρκετά από τα επόμενα χρόνια. Η παραγωγή του
αμερικανικού πετρελαίου είναι ακριβή, ειδικά η «Oﬀshore»,
αυτή δηλαδή της θάλασσας. Εάν η τιμή υποχωρήσει κάτω
από τα 75 δολάρια, τότε το «αμερικανικό όνειρο» της υπερπαραγωγής μάλλον δεν θα πραγματοποιηθεί και οι επενδύσεις θα σταματήσουν. Δεν θα συμφέρει η παραγωγή
πετρελαίου που θα στοιχίζει περισσότερο από αυτό που διατίθεται στην αγορά. Ίδωμεν, λοιπόν. Το μέλλον θα δείξει.

Προς το παρόν, οι Ην. Πολιτείες της Αμερικής εισάγουν περίπου 9 εκατ. βαρέλια την ημέρα από διάφορες πηγές, το περισσότερο από τον Καναδά.
Συνολικά οι Ην. Πολιτείες καταναλίσκουν σήμερα περίπου το
25% της παγκόσμιας παραγωγής, ήτοι 20 εκατ. βαρέλια την
ημέρα, και όπως ήδη αναφέραμε εισάγουν περίπου το 50 ή
60% της κατανάλωσης. Πάντως, φέτος αναμένεται να μειωθούν οι εισαγωγές στο 41%, και θα είναι το χαμηλότερο ποσοστό κατά τα τελευταία 20 χρόνια.

Κινδυνεύει η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία
ή κινδυνεύουν οι εταιρείες;

Δεν κινδυνεύει η συγκοινωνία. Κινδυνεύουν οι εταιρείες. Είμαστε
παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη και σίγουρα θα εμφανιστούν επιχειρηματίες, ακόμη και στελέχη ναυτιλιακών να βάλουν πλοία και
να καλύψουν τις γραμμές.
Του Άλκη Κορρέ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Και τώρα, με τις ναυλώσεις πλοίων και όχι
με αγορές, δεν χρειάζονται μεγάλα ποσά,
επισημαίνουν οι θιασώτες της θέσης αυτής.
Στο πλαίσιο αυτό ήρθε, πριν από λίγες
εβδομάδες, και η μελέτη της Εθνικής Τράπεζας για την ακτοπλοΐα, στην οποία επισημαίνεται η ανάγκη συνεργασιών ή και
συγχωνεύσεων με στόχο τη μείωση του αριθμού των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων. Άποψη την οποία ενστερνίζεται και ο
υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, ο
οποίος θεωρεί προαπαιτούμενο της υιοθέτησης του νέου
ακτοπλοϊκού μοντέλου τη συγχώνευση ή τη στενότερη συνεργασία μέσω κοινοπραξιών των ακτοπλοϊκών εταιρειών.
Δεν κινδυνεύει η συγκοινωνία. Κινδυνεύουν οι εταιρείες.
Μου άρεσε πολύ αυτή η δήλωση, την οποία δεν είμαι σε θέση
να γνωρίζω ποιος/-α ακριβώς την έκανε και πότε, γιατί μου
θυμίζει σοφιστεία. Η συγκοινωνία γίνεται με πλοία, τα πλοία
ανήκουν σε εταιρείες και οι εταιρείες «μπαίνουν» μέσα.
Αν οι εταιρείες πτωχεύσουν λόγω ζημιών και τα πλοία τα κατασχέσουν οι τράπεζες, υποθέτουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη
ουρά πλοιοκτητών, επειδή είμαστε παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, για να βάλουν εκείνοι πλοία στην ακτοπλοΐα ώστε με
τη σειρά τους να πτωχεύσουν και εκείνοι.
Ως εδώ, καλά.
Ας μου επιτραπεί όμως να διαφωνήσω και σε άλλα ένα, δύο
σημεία. Όταν συγχωνεύονται δύο επιχειρήσεις της ακτο-

πλοΐας, η μόνη εξοικονόμηση που βλέπω να γίνεται είναι στο
προσωπικό ξηράς.
Αν τώρα η συγχώνευση υπονοεί και άλλα -μείωση δρομολογίων και πωλήσεις πλοίων κυρίως-, τότε θα υπάρξει εξοικονόμηση, αλλά θα υπάρξει και ταυτόχρονη μείωση στο
επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών.
Ποιος θα ζημιωθεί εξ αυτού, το υπουργείο; Όχι βέβαια. Οι
χρήστες των υπηρεσιών της ακτοπλοΐας κάθε είδους θα υποστούν τις συνέπειες και ασφαλώς οι άνεργοι ναυτικοί που θα
προκύψουν από τις αλλαγές, οι οποίες θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν υιοθετηθεί χωρίς τη συγχώνευση.
Έτερον εκάτερον λοιπόν.
Όσο για τις ενοικιάσεις πλοίων για πλόες εντός Ελλάδος,
μπορεί να γίνονται σήμερα με κάποιο τρόπο, αλλά η ελληνική
σημαία εξακολουθεί να μην υιοθετεί την παράλληλη νηολόγηση, της οποίας το τελικό σχέδιο νόμου «αναπαύεται» από
το 2002 στα συρτάρια του ΥΕΝ, προς απογοήτευση τότε των
κρουαζιεράδων και των μεσογειακών.
Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, έχω δημοσιεύσει πολλά άρθρα
σχετικά με αυτό το θέμα.
Σήμερα η ακτοπλοΐα πράγματι χρειάζεται αυτό το εργαλείο,
που χρησιμοποιείται ευρύτατα από άλλες σημαίες, αλλά προ
δεκαετίας το ξόρκιζε με τον απήγανο ως εφεύρημα του διαβόλου με τον φόβο ότι αυτό από μόνο του θα διατάρασσε τις
εμπορικές ισορροπίες.
Άσε που κάποιοι φοβούνταν μήπως ενοικιάσουν βαπόρια και
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οι δήμοι των νησιών.
Ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει υιοθετήσει μια σχιζοφρενή
τοποθέτηση ως προς τη ναυτιλιακή δραστηριότητα: από τη
μία πλευρά ενισχύοντας την πλοιοκτησία και από την άλλη
εμποδίζοντας την επιχειρηματικότητα (αυτό δηλαδή που υπονοείται με τις ναυλώσεις και όχι αγορές) εδώ και πολλά χρόνια.
Δεν είναι το χειρότερο: άκουσα χθες ότι όσοι Έλληνες απο-

κτούν περισσότερα παιδιά θα φορολογούνται πιο πολύ από
τους άλλους με το ένα. Σωστότατο μέτρο, μαζί με τη λαθρομετανάστευση, σύντομα θα ψάχνουμε οικόπεδα για μιναρέδες. Δεν πειράζει, εκτός από τους ντόπιους, μπορεί να τους
χρησιμοποιούν και τα πληρώματα των τουρκικών ακτοπλοϊκών αν εισέλθει η γείτων στην Ε.Ε., με ή χωρίς παράλληλη
νηολόγηση.

Ρεκόρ διαλύσεων, με την Ινδία να
ηγείται
(Given in good faith but without guarantee)
Της Μαρίας Μπερτζελέτου, Golden Destiny, research department

Η φετινή χρονιά στιγματίζεται από αξιοσημείωτο αριθμό διαλύσεων, που ξεπερνά
ακόμα και τα εμφανή υψηλά επίπεδα του
2011 πριν ακόμη από το κλείσιμο της χρονιάς. Η έντονη ύφεση στη ναυλαγορά που
σημειώθηκε στον τομέα των bulk carriers
σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς αποτέλεσε
καθοριστικό παράγοντα για την ώθηση των διαλύσεων των
υπερήλικων πλοίων και την εκτίναξη του ρυθμού κινητικότητας των διαλύσεων στα υψηλότερα ποσοστά μετά το τέλος
της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.
Πριν από την κρίσιμη περίοδο 2009-2012, οι ναυτιλιακοί παίκτες δεν προτιμούσαν τη διάλυση των υπερήλικων πλοίων
καθώς τα επίπεδα της ναυλαγοράς δεν ευνοούσαν τέτοια
απόφαση με την προοπτική κερδοφόρου απασχόλησης των
πλοίων τους στη ναυλαγορά ή την πώλησή τους στην αγορά
των μεταχειρισμένων πλοίων σε ελκυστικές τιμές πώλησης.
Ωστόσο, μετά το τέλος του 2008, ο αριθμός διαλύσεων άλλαξε εντυπωσιακά, με τα πλοία bulk carriers να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο τα δύο τελευταία έτη,

συγκεντρώνοντας τη μεγαλύτερη μερίδα στον συνολικό
αριθμό διαλύσεων έναντι των πλοίων tankers, containers και
general cargo.
Συνολικός αριθμός διαλύσεων
2007: 164 πλοία - 9 bulk carriers - 85 tankers 12 containers - 22 Gen. cargo
2008: 356 πλοία - 93 bulk carriers - 87 tankers 54 containers - 42 gen. cargo
2009: 976 πλοία - 206 bulk carriers - 141 tankers - 182
containers - 239 gen. cargo
2010: 968 πλοία - 113 bulk carriers - 275 tankers 68 containers - 245 gen. cargo
2011: 871 πλοία - 322 bulk carriers - 147 tankers 43 containers - 202 gen. cargo
2012: 1078 πλοία - 451 bulk carriers - 131 tankers 128 containers - 188 gen. cargo
(Ιανουάριος - Οκτώβριος)
Στον τομέα των bulk carriers έχει σημειωθεί 40% αύξηση του
αριθμού διαλύσεων από τα επίπεδα του 2011, ενώ στον
τομέα των containers 198% ετήσια αύξηση, με τη χρονιά του
2009 να σημειοδοτεί ρεκόρ διαλύσεων στον τομέα των containers με 182 συνολικές διαλύσεις έναντι 128 φέτος.
Στον τομέα των tankers παρατηρείται 11% μείωση των διαλύσεων, με τη χρονιά του 2010 να σημειώνει τον υψηλότερο
αριθμό έως τώρα με 275 συνολικές διαλύσεις έναντι 131 για
τους πρώτους δέκα μήνες της φετινής χρονιάς.
Τα πλοία general cargo διατηρούν έντονο, σταθερό ρυθμό,
με συνολικό αριθμό διαλύσεων, ανά μέσον όρο, άνω των 200
πλοίων ανά χρονιά από το 2009.
Η Ινδία εμφανίζεται να κινεί τα ηνία της αγοράς των διαλύσεων καθώς η αναπάντεχη αδρανοποίηση της αγορά του
Μπανγκλαντές από το Μάιο του 2010 μέχρι το Φεβρουάριο
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του 2011, λόγω σοβαρών περιβαλλοντικών εκκρεμοτήτων, αναδιαμόρφωσε τη δυναμική των
δύο κύριων χωρών στις διαλύσεις, με το Πακιστάν να ακολουθεί και την Κίνα να προσπαθεί να
ανταγωνιστεί τα υψηλά προσφερόμενα επίπεδα
τιμών διαλύσεων από τις λοιπές χώρες. Μόλις
πρόσφατα, η Κίνα αναθεώρησε τα επίπεδα τιμών
διαλύσεων προς τα πάνω σε $350/ ldt για τα
πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού/γενικού φορτίου, από $300/ldt στο τέλος του περασμένου
Σεπτεμβρίου, και $370/Ldt για τα πλοία μεταφοράς χύδην υγρού φορτίου από $320/ldt.
Οι τιμές διαλύσεων από Ινδία, Πακιστάν και
Μπανγκλαντές έχουν υποστεί μια πίεση προς τα
κάτω για το τελευταίο τρίμηνο του έτους λόγω
της υπερπροσφοράς χωρητικότητας προς διάλυση και τις αναμενόμενες εορταστικές περιόδους στο Πακιστάν και στην Ινδία, με τις τιμές διαλύσεων να
κυμαίνονται σε περίπου $400/ ldt για τα πλοία μεταφοράς
χύδην ξηρού/γενικού φορτίου και $420/ldt για τα πλοία μεταφοράς χύδην υγρού φορτίου.
Απεικονίζουμε συνοπτικά τον αριθμό διαλύσεων που σημειώθηκαν ανά χώρα από το 2009 έως και σήμερα:

Iνδία: 411 πλοία το 2009, 406 πλοία το 2010, 368 το 2011,
370 πλοία το 2012 (Ιαν. - Οκτ.)
Μπανγκλαντές: 188 πλοία το 2009, 88 πλοία το 2010,
80 πλοία το 2011, 137 πλοία το 2012 (Ιαν. - Οκτ.)
Πακιστάν: 84 πλοία το 2009, 70 πλοία το 2010, 51 πλοία το
2011, 71 πλοία το 2012 (Ιαν. - Οκτ.)
Κίνα: 184 πλοία το 2009, 120 πλοία το 2010, 116 πλοία το
2011, 151 το 2012 (Ιαν. - Οκτ.)
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Ο ρόλος των manning agencies υπό τη
Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας
(MLC 2006)
Στις 20 Αυγούστου 2012 άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την
εφαρμογή των κανόνων της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (Maritime Labour Convention - MLC 2006).

Της Μαρίας Προγουλάκη, Nαυτιλιακής οικονομολόγου, συμβούλου ναυτιλιακών επιχειρήσεων, με ειδίκευση σε θέματα διαχείρισης πληρωμάτων

Ένα από τα 14 σημεία στα οποία στοχεύει η σύμβαση και τα
οποία θα αποτελούν, από 20 Αυγούστου 2013, αντικείμενο
επιθεώρησης στα πλοία είναι η χρήση των παρoχέων υπηρεσιών εύρεσης εργασίας και πρόσληψης ναυτικών (Recruitment and Placement Service providers- RPS)1 . Οι παροχείς
αυτών των υπηρεσιών δεν είναι άλλοι από τους γνωστούς
σε όλους μας manning agents. Ακολουθούν λίγα λόγια για
τις ενέργειες που απαιτούνται να γίνουν από πλευράς πλοιοκτητών σε σχέση με τα συνεργαζόμενα γραφεία
εύρεσης/πρόσληψης πληρωμάτων.
Στην περίπτωση που ένας πλοιοκτήτης2 συνεργάζεται με
ιδιωτικό γραφείο εύρεσης πληρωμάτων (private manning
agency), αυτό θα πρέπει «να έχει αδειοδοτηθεί ή πιστοποιηθεί
ή θεσμοθετηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της MLC». Ο τρόπος για να αποδειχθεί αυτό διαφέρει ανάλογα με τη χώρα
στην οποία εδρεύει το manning agency. Εάν τα manning
agencies εδρεύουν σε χώρες που δεν έχουν επικυρώσει τη
MLC, τότε ο πλοιοκτήτης «θα πρέπει να εξασφαλίσει -στο
μέτρο του δυνατού- ότι αυτοί οι παροχείς υπηρεσιών πληρούν τις απαιτήσεις της MLC3». Επειδή «το μέτρο του δυνατού» μπορεί να ποικίλλει, οι χώρες-σημαίες καλούνται να
εξασφαλίσουν (μέσα από επιθεωρήσεις) ότι «οι πλοιοκτήτες
διαθέτουν και χρησιμοποιούν ένα κατάλληλο σύστημα επαλήθευσης ότι τα συνεργαζόμενα RPS (manning agencies)
συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία (της σημαίας του
πλοίου) που ακολουθεί τις απαιτήσεις της MLC» (Standard
A1.4). Όσο σύνθετο μπορεί να είναι αυτό, ο τρόπος για να
αποδείξει ένας πλοιοκτήτης ότι χρησιμοποιεί κατάλληλο σύστημα επαλήθευσης περιλαμβάνει μέτρα όπως εξωτερικούς
ελέγχους, αναλύσεις πιθανών ελλείψεων (gap analysis) και

άλλα. Σημειώνεται ότι από τις 10 χώρες με τη μεγαλύτερη
προσφορά ναυτεργατικού δυναμικού παγκοσμίως , τη MLC4
έχουν επικυρώσει έως σήμερα οι Φιλιππίνες, η Ρωσία και η
Βουλγαρία. Ενώ εθνικότητες ναυτικών που απασχολούνται
στην ελληνόκτητη ναυτιλία, όπως Πολωνοί, Ουκρανοί, Ρουμάνοι, Κροάτες, Λετονοί κ.ά., θα έχουν διαφορετικές απαιτήσεις, αφού μόνο η Πολωνία και η Κροατία έχουν επικυρώσει
τη MLC. Στην περίπτωση που ένας πλοιοκτήτης συνεργάζεται
με manning agencies από χώρες που έχουν επικυρώσει τη
MLC, τότε οφείλει να αποδείξει ότι έχει ελέγξει τη νομιμότητα
της λειτουργίας του manning agent.
Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από τις πιο σημαντικές απαιτήσεις της MLC5 σχετικά με τη λειτουργία των παροχέων υπηρεσιών εύρεσης εργασίας και πρόσληψης ναυτικών:
- Τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις δεν θα πρέπει να βαρύνουν
τους ναυτικούς για την πρόσληψη ή τοποθέτηση ή την παροχή εργασίας, άμεσα ή έμμεσα, συνολικά ή εν μέρει. Εξαιρούνται τα έξοδα για την απόκτηση/έκδοση ναυτικού
φυλλαδίου, ιατρικού πιστοποιητικού και διαβατηρίου ή
άλλου παρόμοιου προσωπικού ταξιδιωτικού εγγράφου,
που βαρύνουν τον ναυτικό - πλην του κόστους έκδοσης
βίζας, που θα πρέπει να καλύπτεται από τον πλοιοκτήτη.
- Απαγορεύεται η χρήση μέσων, μηχανισμών ή οποιασδήποτε λίστας που προορίζονται για την παρεμπόδιση ή αποτροπή της απασχόλησης ναυτικών σε θέσεις εργασίας για
τις οποίες διαθέτουν τα προσόντα.
- Θα πρέπει οι παροχείς υπηρεσιών (manning agents) να
έχουν καθιερώσει ένα σύστημα προστασίας, μέσω ασφαλιστικών ή άλλου κατάλληλου μέτρου ίδιας ισχύος, που
θα αφορά στην αποζημίωση των ναυτικών για οικονομικές
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επικαιροτητα

απώλειες που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα αποτυχημένης υπηρεσίας πρόσληψης από πλευράς παροχέως
(manning agent) ή του σχετικού πλοιοκτήτη στο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τους ναυτικούς (σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας κάθε ναυτικού).
Στην πράξη, ένας πλοιοκτήτης θα πρέπει να ελέγχει την εκπλήρωση και των άλλων απαιτήσεων της MLC που βαρύνουν
τη διαχείριση πληρωμάτων, όπως ο έλεγχος πιστοποιητικών,
οι συμβάσεις εργασίας των ναυτικών, η αποστολή εμβασμάτων, η ενημέρωση και εκπαίδευση των ναυτικών (π.χ. σχετικά
με τη νέα πολιτική της διαχείρισης παραπόνων εν πλω) κ.ά.,
που συχνά είναι ενέργειες εκχωρούμενες στους manning
agents. Ο ρόλος των manning agencies στο παγκόσμιο σύ-

στημα προσφοράς και ζήτησης ναυτικών είναι σημαντικός,
και αν μη τι άλλο απαραίτητος. Όμως, οι νέες συνθήκες λειτουργίας των παροχέων υπηρεσιών εύρεσης εργασίας και
πρόσληψης ναυτικών που διαμορφώνονται λόγω της εφαρμογής της MLC απαιτούν εκτενή και τακτικό έλεγχο από πλευράς τόσο των πλοιοκτητών όσο, φυσικά, και του κάθε
κράτους-σημαίας.
Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις της MLC θα ελέγχονται περίπου
από τα μέσα της νέας χρονιάς κατά τις επιθεωρήσεις των
πλοίων με διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των δειγματοληπτικών συνεντεύξεων σε μέλη του πληρώματος, η
άμεση ανταπόκριση των πλοιοκτητών απαιτεί ενημέρωση και
ανάληψη δράσης. Ξεκινώντας από σήμερα.

1. Όπου ως Recruitment and Placement Service ορίζεται «κάθε άτομο, εταιρεία, ίδρυμα, πρακτορείο ή άλλη οργάνωση, στο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, η οποία
ασχολείται με την πρόσληψη ναυτικών για λογαριασμό των πλοιοκτητών ή με τη διάθεση ναυτικών σε εφοπλιστές» (MLC 2006, άρθρο ΙΙ, παρ. 1h).
2. Όπου ως πλοιοκτήτης ορίζεται «ο κάτοχος του πλοίου ή άλλος οργανισμός ή πρόσωπο, όπως ο διαχειριστής, εκπρόσωπος ή bareboat charter, που έχει αναλάβει
την ευθύνη για τη λειτουργία του πλοίου από τον ιδιοκτήτη και που, εφόσον έχει αναλάβει την ευθύνη, έχει συμφωνήσει να αναλάβει τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που επιβάλλονται στον πλοιοκτήτη σύμφωνα με τη συνθήκη (MLC)» (MLC 2006, άρθρο II, παρ. 1j).
3. MLC Standard A1.4.
4. Οι δέκα χώρες με τη μεγαλύτερη προσφορά ναυτικών (αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος) παγκοσμίως είναι: Κίνα, Τουρκία, Φιλιππίνες, Ινδονησία, Ρωσία,
Ινδία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ουκρανία, Μαλαισία και Βουλγαρία (ΒΙΜCO/ ISF Report on Manpower, 2010).
5. MLC, Standard A1.4, παρ.5.

Ο ρόλος του προέδρου των ΗΠΑ
στην ενδυνάμωση της γυναικείας
επιχειρηματικότητας

Η επανεκλογή του Ομπάμα στη θέση του προέδρου των ΗΠΑ για
τα επόμενα τέσσερα χρόνια ήταν πραγματική ανακούφιση για
τους Έλληνες.

Της Δανάης Μπεζεντάκου, Managing Director Navigator S.A.

Η επανεκλογή του Ομπάμα ήταν ευχής έργον για το σύνολο
σχεδόν του ελληνικού λαού καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ενώ παράλληλα εθεωρείτο ότι θα αποτελούσε ισχυρό «χαστούκι» στην πολιτική της καγκελαρίου
Μέρκελ.
Στις 7 Νοεμβρίου 2012 και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας
αυτό που ήταν εντυπωσιακό για την ελληνική πραγματικό-

τητα, ήταν το γεγονός ότι οι Έλληνες παρακολουθούσαν τα
δελτία ειδήσεων και τα προγνωστικά των sites περίπου με
την ίδια αγωνία που έως σήμερα επεδείκνυαν για τις ελληνικές εκλογές. Είναι χαρακτηριστικό δε πως η πλειονότητα παρακολουθούσε μέχρι τις πρωινές ώρες τις διαδικασίες της
καταμέτρησης των ψήφων, προκειμένου να προσδιοριστεί το
τελικό αποτέλεσμα.
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Η ξεκάθαρη επανεκλογή του Ομπάμα, τέλος, και η βεβαιότητα
πως θα είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τα επόμενα τέσσερα
χρόνια ήταν πραγματική ανακούφιση για τους Έλληνες και όχι
μόνο γιατί ελπίζουν στη διαγραφή του τοκογλυφικού χρέους
ή στις εξαγγελίες του προέδρου πως τα καλύτερα έρχο-νται.
Οι λόγοι στους οποίους συνίσταται η ανακούφιση των Ελλήνων για τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο οφείλονται
στο ότι ο πρόεδρος πολλές φορές στο παρελθόν, σε αντίθεση
με τον αντίπαλό του Ρόμνεϊ, στήριξε τους Έλληνες και τους
επαίνεσε για τις προσπάθειές τους να βγουν από τη δύσκολη
συγκυρία, κάτι που τόνωσε το ηθικό τους.
Άλλος λόγος είναι το «φιλικό πρόσωπο» του προέδρου, το
οποίο σου δίνει τη βεβαιότητα πως, αν χρειαστείς κάτι, θα
είναι εκεί, για εσένα - πράγμα σπουδαίο για έναν πολιτικό, να
τον νιώθουν οι «κάτω» δικό τους άνθρωπο!
Επίσης, το φιλειρηνικό προφίλ του είναι σημαντικό για τον
μέσο Έλληνα, καθώς δεν καταφεύγει εύκολα σε στρατιωτικές
δράσεις αλλά εξαντλεί τον διπλωματικό διάλογο για εναλλακτικές λύσεις, πράγμα που διαφαίνεται και στο Μεσανατολικό,
και είναι καταλυτικό για ειρηνική Μεσόγειο.
Οι ενέργειές του στη διάσωση των θέσεων εργασίας, στη δίκαιη φορολογία όπως και η φροντίδα προς τις μειονότητες
δεν μπορούσαν να αφήσουν αδιάφορους τους Έλληνες.
Η μεταρρύθμιση στην υγεία -το γνωστό πρόγραμμά του Med

Care-, που ήταν ανακούφιση για τους Αμερικανούς πολίτες,
είναι κάτι που εκτιμούν οι Έλληνες στον πρόεδρο, ιδιαίτερα
αυτή την εποχή που το σύστημα υγείας στην Ελλάδα έχει ποικίλα προβλήματα.
Έχοντας βέβαια εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο πρόγραμμα
IVLP (International Visitor Leadership Program) «Women In
Leadership», το Μάρτιο του 2011, στην Αμερική, ανάμεσα σε
100 γυναίκες από 92 χώρες, και έχοντας δημιουργήσει μετά
την επιστροφή μου το μη κερδοσκοπικό σωματείο iforuGreek Mentoring Network, δεν θα μπορούσα να παραλείψω
τη στήριξη του προέδρου των ΗΠΑ στην ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Ο βυθός της θάλασσας μπορεί να
αποτελέσει σωτηρία για τη στεριά;

Οι δυνατότητες της θάλασσας παραμένουν πολυποίκιλες και
ανεκμετάλλευτες από τον βραχυκυκλωμένο, πλέον, κρατικό μηχανισμό.
Σε πρόσφατη συνάντηση γνωριμίας του ερευνητή δρ. Brendan Foley, με την παρουσία της εφόρου εναλίων αρχαιοτήτων Αγγελικής Σιμώση, στο σπίτι του Αμερικανού πρέσβη
Ντάνιελ Σμιθ, στην Αθήνα, συνειδητοποιήσαμε ότι οι σύγχρονες ανακαλύψεις ναυπηγικής και ρομποτικής, σε συνδυασμό
με τις γνώσεις των εξειδικευμένων αρχαιολόγων, παραμένουν στη χώρα μας στο περιθώριο της δημόσιας και ιδιωτικής υποστήριξης.
Ενώ μπορούν να προσφέρουν ανέλπιστες θέσεις εργασίας
αλλά και ανάπτυξη των κοινωνιών και οικονομιών σε θαλάσσιες περιοχές. Φτάνει να ανακαλύψουμε τα μυστικά του
βυθού μας!
Το αμερικανικό ερευνητικό κέντρο ωκεανογραφίας Woods
Hole διαθέτει ήδη τέσσερα ειδικά αυτόματα υποβρύχια, τα
οποία χωρίς «επιβαίνοντες» χαρτογραφούν και φωτογραφί-

ζουν το βυθό της Αμερικής και όχι μόνο. Σκοπός της ερευνητικής ομάδας είναι να ανακαλύπτει όχι μόνο αρχαιότητες
αλλά και ναυάγια όλων των εποχών, ακόμα και συγχρόνων,
με ιστορική όμως σημασία.
Όμως το κόστος μεταφοράς των μηχανημάτων είναι δυσβάσταχτα μεγάλο και το κράτος εξαιρετικά φτωχό για να καλύψει μια τέτοια πρωτοβουλία. Εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε
παρόμοια μηχανήματα και εξειδικευμένη τεχνογνωσία, και κυρίως πόρους για να τα αποκτήσουμε.
Σκεφτείτε, όμως, πόσο θα ωφελούσε τη σημερινή (τραυματισμένη) ελληνική κοινωνία και (χρεοκοπημένη) οικονομία
εάν είχαμε τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε τι κρύβει ο
βυθός μας από άποψη ιστορικών θησαυρών και αρχαιοτήτων. Σίγουρες θέσεις εργασίας όχι μόνο για αρχαιολόγους,
ιστορικούς, συντηρητές και... δύτες, αλλά και για ωκεανογρά-
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φους, βιολόγους, ναυπηγούς, μηχανικούς και τόσες άλλες ειδικότητες. Οι ενάλιες αρχαιότητες είναι ένα πεδίο συνεύρεσης πολλών επιστημών και ειδικοτήτων, με απεριόριστο
περιθώριο και προοπτικές διαλόγου μεταξύ διαφορετικών
γνωστικών αντικειμένων.
Μακροπρόθεσμα, η ανακάλυψη ναυαγίων και ενάλιων θησαυρών θα αποτελεί πόλο έλξης τουριστών που θα έρχονται
πλέον σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές όχι μόνο για το
κλίμα και το γεωφυσικό κάλλος, αλλά και για τον ανεκτίμητο
πλούτο, που παρέμεινε για μεγάλες περιόδους κρυμμένος
στο σκοτεινό και δυσπρόσιτο υγρό στοιχείο.
Επιπλέον, οι θησαυροί του βυθού κρύβουν περαιτέρω δυνατότητες εκμετάλλευσης της εθνικής μας κληρονομιάς: αναλογιστείτε πόσα ανακαλύψαμε και πόση διεθνή προσοχή
προσελκύσαμε με την ανακάλυψη του μηχανισμού των Αντικυθήρων. Η έκθεση ταξίδεψε διεθνώς και η επιστήμη, από
διάφορες κατευθύνσεις, εμβάθυνε σε νέες πηγές γνώσης.
Δυστυχώς, όμως, στην Ελλάδα ξεχνάμε τις πολυποίκιλες δυ-

Η ανακάλυψη ναυαγίων και
ενάλιων θησαυρών θα αποτελεί πόλο έλξης τουριστών
που θα έρχονται πλέον σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές όχι μόνο για το κλίμα και
το γεωφυσικό κάλλος, αλλά
και για τον ανεκτίμητο
πλούτο, που παρέμεινε για
μεγάλες περιόδους κρυμμένος στο σκοτεινό και δυσπρόσιτο υγρό στοιχείο.

φέρεται στις δυνατότητες αξιοποίησης του θαλάσσιου πλούτου της Ευρώπης. Στην Ελλάδα, όλοι οι πρόεδροι εφοπλιστικών και ναυτεργατικών ενώσεων και φορέων μιλούν για
την ιστορία των Ελλήνων στη θάλασσα, για τις χιλιετίες πρωτοπορίας μας στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο.
Εάν θέλουμε να μιλάμε με επιχειρήματα και σεβασμό για τη
ναυτική μας ιστορία, εάν μας ενδιαφέρει ουσιαστικά η ναυτική μας παράδοση και η μακραίωνη ναυτιλιακή μας υπέρβαση, οφείλουμε εμείς, οι ολιγάριθμοι ναυτέλληνες να
βρούμε διαχρονικούς και καρποφόρους τρόπους και μεθόδους για να υποστηρίξουμε και κυρίως να αναδείξουμε τις
δυνατότητες του άγνωστου γαλάζιου βυθού μας. Στα μυστικά του ίσως κρύβεται το μέλλον των ναυτότοπών μας.
νατότητες που μας προσφέρει η ανακάλυψη της θάλασσας.
Και υποστηρίζουμε ότι είμαστε θαλασσινός λαός.
Βλέπουμε μόνο πάνω από τα κύματα, ενώ «καραμελίζουμε»
τον πλούτο της ναυτικής μας ιστορίας χωρίς να αναπτύσσουμε μια στρατηγική προκειμένου να την ανακαλύψουμε
στο πλήρες βεληνεκές της θαλασσινής μας εξόρμησης.
Κυρίως, όμως, ως λαός δυσκολευόμαστε να υποστηρίξουμε
οικονομικά και ηθικά την ανάδειξη του μεγαλείου της θαλασσινής μας παράδοσης και ιστορίας.
Ακόμα και το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά,
μια πρωτοβουλία που υποστήριξε ο πρόεδρος του ΟΛΠ κ.
Ανωμερίτης, δεν τυγχάνει της οικονομικής αρωγής που θα
έπρεπε από τους ιδιώτες. Και σήμερα, ο κρατικός προϋπολογισμός δεν αρκεί για μια τέτοια σημαντική προσπάθεια διεθνούς ανάδειξης και εμβάθυνσης στη νησιωτική και
θαλασσινή μας παράδοση.
Στις Βρυξέλλες μιλούν για γαλάζια ανάπτυξη και γαλάζιες θέσεις εργασίας.
Η επίτροπος Μ. Δαμανάκη, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, ανα-
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διεθνη fora

Τι σημαίνει η επανεκλογή Ομπάμα για
την Ευρώπη

Μεταξύ άλλων προσδοκιών, η δεύτερη θητεία του Ομπάμα
φέρνει πιο κοντά μια διατλαντική συμφωνία ελευθέρου εμπορίου.

Του Γιώργου Κουμουτσάκου, Ευρωβουλευτή Ν.Δ.

Όταν τα ξημερώματα της 7ης Νοεμβρίου «κλείδωσε» το αποτέλεσμα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών, η Ευρώπη
-λαοί και ηγεσίες- δεν έκρυβε την ανακούφιση και τον ενθουσιασμό της. Ήταν μια καθ’ όλα αναμενόμενη αντίδραση,
καθώς το ύφος ηγεσίας του Μπαράκ Ομπάμα και η γενικότερη φιλοσοφία της πολιτικής του στο εσωτερικό και το διεθνές πεδίο ταιριάζουν περισσότερο στην ευρωπαϊκή
αντίληψη.
Η κοινωνικά ευαίσθητη πολιτική του και η σταθερή πεποίθησή του υπέρ της πολυμερούς διπλωματίας και μιας μετριοπαθούς εξωτερικής πολιτικής, σε αντίθεση με τον
ρεπουμπλικανικό σκληρό φιλελευθερισμό και τη μονομερή
εξωτερική δράση, καθιστούν τον πρόεδρο Ομπάμα καλοδεχούμενο σε κάθε ευρωπαϊκό σπίτι και κάθε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Ακόμα και σε εκείνες που έχουν σαφώς
αποκλίνουσα θεώρηση από εκείνην του Αμερικανού προέδρου για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η μεγάλη οικονομική κρίση που πλήττει την ευρωπαϊκή
οικονομία.
Το Βερολίνο, παρά τη θέση του υπέρ μιας αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας έναντι της θεώρησης του Αμερικανού
προέδρου υπέρ μιας επιθετικής υποβοήθησης της ανάπτυξης,
τελικά προτιμά μια «Ουάσιγκτον» που γνωρίζει από μία που
δεν γνωρίζει. Η διαχείριση της κρίσης απαιτεί ελαχιστοποίηση
των πιθανών «εκπλήξεων». Έτσι, ο Ρόμνεϊ αντιμετωπίστηκε
πάντα από τους Ευρωπαίους ως το «κακό που δεν γνωρίζουμε». «Μέσα στις παρούσες, έκτακτες, επείγουσες και απαιτητικές συνθήκες, είναι προτιμότερο το κακό που γνωρίζουμε»,
θα σκέφτονταν πολλοί στη γερμανική καγκελαρία.
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Εάν η «αλλαγή» ήταν η δύναμη
του Ομπάμα στο εσωτερικό, η
«συνέχεια» ήταν η δύναμή του
στο εξωτερικό και ειδικότερα
στην Ευρώπη.

Εάν η «αλλαγή» ήταν η δύναμη του Ομπάμα στο εσωτερικό,
η «συνέχεια» ήταν η δύναμή του στο εξωτερικό και ειδικότερα
στην Ευρώπη.
Ο Ομπάμα και η κυβέρνησή του -ο Τιμ Γκάιτνερ είναι γνωστότερος στην πλειονότητα των Ευρωπαίων παρά σε αυτή των
Αμερικανών- έχουν συμμετάσχει ενεργά σε συζητήσεις με την
Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ευρωζώνη. Επομένως, ενδεχόμενη αλλαγή της ηγεσίας στον Λευκό Οίκο θα
μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα και την πιο κρίσιμη στιγμή
να αποσπάσει την προσοχή από τη συνεργασία για εξεύρεση
λύσης.
Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είχε αναπτυχθεί από καιρό η προσδοκία πως, μετά την επανεκλογή του, ο Μπαράκ Ομπάμα θα αναλάμβανε σημαντικές πρωτοβουλίες με στόχο την
αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, καθώς θεωρούσε ότι
η ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό και από τη βελτίωση της κατάστασης στην Ευρώπη.
Ένας ακόμα, λιγότερο γνωστός αλλά πολύ σημαντικός, λόγος
που η Ε.Ε. υποδέχθηκε με ενθουσιασμό την επανεκλογή Ομπάμα είναι το γεγονός ότι με αυτήν Ε.Ε. και ΗΠΑ έρχονται,
ύστερα από προσπάθειες δέκα ετών, πιο κοντά σε μια διατ-

λαντική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Ακόμα κι αν ο Ρόμνεϊ είχε επίσης ταχθεί υπέρ μιας συμφωνίας εμπορίου με την
Ευρώπη, η δεύτερη θητεία Ομπάμα θα επιτρέψει να αρχίσουν
οι διαπραγματεύσεις νωρίτερα από ό,τι με μια νέα διοίκηση,
που θα έπρεπε πρώτα να διορίσει εκπρόσωπο για το εμπόριο,
να επανεξετάσει την πρόοδο της προηγούμενης κυβέρνησης
στο θέμα και, γενικά, να χτίσει σχέσεις με την Ε.Ε. από την αρχή.
Ο εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ, Ρον Κιρκ, και ο αρμόδιος
επίτροπος για θέματα Εμπορίου, Karel de Gucht, αναμένεται
έως το Δεκέμβριο να έχουν συμφωνήσει στις βασικές κατευθύνσεις, ενώ οι διμερείς συνομιλίες μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ για
το εμπόριο έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές του 2013.
Μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου θα εξασφάλιζε ανάπτυξη
και απασχόληση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει ότι μια
φιλόδοξη συμφωνία θα μπορούσε να ενισχύσει το διατλαντικό εμπόριο κατά περίπου 50%. Εξάλλου, η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μία από τις λίγες
συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που θέλουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αλλά και οι μεγάλες επιχειρήσεις στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, εφόσον θα περάσει ένα ισχυρό μήνυμα
τόσο για το ελεύθερο εμπόριο όσο και για την πορεία των
διατλαντικών σχέσεων.
Η σχέση μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ παραμένει η στενότερη και
σημαντικότερη στον κόσμο. Και αυτό, γιατί αντιπροσωπεύει
περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου ΑΕΠ και σχεδόν το ένα
τρίτο του εμπορίου, ενώ αποτελεί βάση για την πιο σημαντική
στρατιωτική συμμαχία του κόσμου. Επομένως, εάν η Αμερική
είναι το «απαραίτητο έθνος», τότε οι Ευρωπαίοι είναι οι
«αναντικατάστατοι εταίροι του».
Εν κατακλείδι, η πρώτη θητεία Ομπάμα χαρακτηρίστηκε από
μια γενικότερη συναίνεση και συνεργασία με την Ε.Ε. σε πολλούς τομείς. Η πρόοδος των διατλαντικών σχέσεων σε σύγκριση με την περίοδο Μπους ήταν ιδιαίτερα αισθητή.
Ο ενθουσιασμός ήταν, λοιπόν, αναμενόμενος. Ο καιρός θα
δείξει αν ήταν και δικαιολογημένος.
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Το γεγονός ότι οι πολιτικοί έχουν
ελάχιστα ασχοληθεί με τη ναυτιλία
ίσως να είναι και ο λόγος που έχει
προκόψει τόσα χρόνια

Συνέντευξη της Μαρίας Ρεπούση, Βουλευτού Α’ Πειραιά ΔΗΜΑΡ, υπεύθυνης τομέα Παιδείας και Έρευνας, στον Ηλία Μπίσια

H παρούσα τρικομματική συγκυβέρνηση, παρά τις τεράστιες δυσκολίες και προκλήσεις
που αντιμετωπίζει, θα μπορούσε να επιχειρήσει ουσιαστικές και ριζοσπαστικές καινοτομίες
σε εξειδικευμένα πεδία δράσης που αφορούν ευαίσθητους αλλά, και κυρίως, διεθνώς
ανταγωνιστικούς οικονομικούς κλάδους.

Η Δημοκρατική Αριστερά συμμετέχει στην παρούσα κυβέρνηση με σαφή λόγο σε θέματα ναυτιλιακής πολιτικής. Η βουλευτής Α’ Πειραιά και Νήσων, καθηγήτρια Μαρία Ρεπούση,
παρουσιάζει τις θέσεις του κόμματος στα επίκαιρα θέματα της
ναυτιλίας, προτείνει συγκεκριμένες λύσεις στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν ο εφοπλισμός και η ναυτεργασία, ενώ αναφέρεται στις σχέσεις συνεργασίας με την ηγεσία
του υπουργείου Ναυτιλίας και δεν διστάζει να σχολιάσει τις
δηλώσεις του κ. Τσίπρα ως προς τον νομοθετικό πλαίσιο που
διέπει τον συγκεκριμένο κλάδο.
Αν και η ναυτιλία είναι βασικός πυλώνας της ελληνικής
οικονομίας, τα πολιτικά κόμματα -ακόμα και σε αυτή την
περίοδο κρίσης- ελάχιστα ασχολούνται με τα χρόνια προβλήματά της. Ποιος είναι ο λόγος για την αμέλεια των πολιτικών μας; Θεωρείτε ότι οφείλεται σε απειρία στο
χειρισμό των θεμάτων ή στη συστηματική αδιαφορία εξαιτίας του μικρού πολιτικού οφέλους;
Μεταξύ σοβαρού και αστείου, το γεγονός ότι οι πολιτικοί
έχουν ελάχιστα ασχοληθεί με τη ναυτιλία, ίσως να είναι και ο
λόγος που έχει προκόψει τόσα χρόνια. Δεν είμαι σίγουρη, λοιπόν, αν είναι μειονέκτημα ή προτέρημα. Υπάρχει βέβαια και η
αντίθετη ρητορική. Ότι, δηλαδή, ευνοήθηκε από τους πολιτικούς και γι’ αυτό εξαιρέθηκε από τη φορολογία, γεγονός που
συνέβαλε στην ανάπτυξή της.
Είναι, πιστεύω, η στιγμή να αφήσουμε πίσω μας το παρελθόν
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και να ασχοληθούμε σοβαρά με τη ναυτιλία, που είναι εξαιρετικά σημαντικός κλάδος για την ανάπτυξη της χώρας. Η
ΔΗΜΑΡ έχει συγκροτήσει ειδικό τμήμα για τη ναυτιλία, με
γνώστες του αντικειμένου, ανθρώπους της ναυτικής οικογένειας και επιστήμονες με εξειδίκευση. Θέλουμε και επιδιώκουμε να έχουμε επαφή με όλους τους φορείς που
δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία, με στόχο να βελτιώνουμε
συνεχώς τις παρεμβάσεις μας, για το καλό της ναυτιλίας και
του τόπου.
Πρόσφατα, αρχηγοί και υπουργοί κρατών της Ασίας απηύθυναν πρόσκληση σε εφοπλιστικούς οίκους για τη μετεγκατάσταση της διαχειριστικής έδρας τους στις
οικονομικές πρωτεύουσές τους. Πώς πιστεύετε ότι, σε
αυτό το διεθνώς ανταγωνιστικό κλίμα, θα παραμείνει η
εφοπλιστική - διαχειριστική αριστεία μας στον Πειραιά;
Στο ίδιο πλαίσιο, πώς θα διατηρήσουμε ρεαλιστικά την
ανταγωνιστικότητα του εθνικού νηολογίου;
Είναι ομολογουμένως μια εξέλιξη που με θορυβεί. Πρέπει να
τη δούμε με σοβαρότητα. Δεν είναι πάντως νέο φαινόμενο.
Και στο παρελθόν έχουν προσφερθεί ελκυστικές προτάσεις
για μετεγκατάσταση των διαχειριστικών εδρών των ναυτιλιακών εταιρειών, με χαμηλότερο εργατικό κόστος, φορολογικές
ελαφρύνσεις και γραφειοκρατικές διευκολύνσεις. Ο Πειραιάς,
ωστόσο, λόγω θέσης, ιστορικής διαδρομής και παράδοσης,
κατέχει στρατηγική θέση στην παγκόσμια ναυτιλία, και αυτό
δεν αλλάζει εύκολα. Παρέχει τα εχέγγυα του κοινοτικού περιβάλλοντος και της κοινοτικής νομοθεσίας, που είναι ικανά
να εξασφαλίσουν την αναγκαία σταθερότητα στη λήψη αποφάσεων, στα οικονομικά μεγέθη που απευθύνεται η ναυτιλία.
Η εγγραφή στο ελληνικό νηολόγιο, το οποίο διατηρεί τη δυναμική του κατέχοντας την 6η θέση των νηολογίων της παγκόσμιας ναυτιλίας, αποτελεί ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί
στα ευρωπαϊκά και διεθνή fora. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει
πως δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητάς του. Οφείλουμε να εξυγιάνουμε
τόσο το θεσμικό πλαίσιο όσο και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες εγγραφής και έγκρισης. Με το υπάρχον καθεστώς, για
να ολοκληρωθεί μία διαδικασία νηολόγησης απαιτούνται περί
τους τέσσερις μήνες και 36 υπογραφές από τρία διαφορετικά
υπουργεία. Το παράλογο της διαδικασίας είναι αυτονόητο. Η
δημιουργία ηλεκτρονικού νηολογίου, όπως ανακοινώθηκε
προ ολίγων ημερών, είναι ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Θα
επιταχύνει τις διαδικασίες ελαχιστοποιώντας τη γραφειοκρατία και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα. Στη ΔΗΜΑΡ θεωρούμε, ωστόσο, πως η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού
νηολογίου πρέπει να ιδωθεί μέσα από το πρίσμα της ολοκληρωτικής μεταρρύθμισης του ναυτιλιακού κλάδου, με αναπτυξιακές δράσεις, εκσυγχρονισμό των υποδομών, ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προσέλκυση,
μέσω πλέγματος κινήτρων και κανονισμών, εταιρειών υποστηρικτικών προς τη ναυτιλία υπηρεσιών.

Πώς αντιδράτε στις δηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την επανεξέταση του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου που διέπει
την ελληνική και ελληνόκτητη πλοιοκτησία;
Πρόκειται για διακηρύξεις χωρίς νόημα, αφού δεν προτείνεται
κάτι συγκεκριμένο. Στη ΔΗΜΑΡ μάς αρέσει να μιλάμε με προτάσεις και όχι με ευχολόγια. Για εμάς, η επικαιροποίηση της
σχετικής νομοθεσίας, η οποία σε πολλά σημεία της είναι
απαρχαιωμένη και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ναυτιλιακές ανάγκες, εξυπακούεται πως είναι αναγκαία,
όπως και για άλλους κλάδους επιχειρηματικότητας. Κατά τη
γνώμη μου, αυτό πρέπει να γίνει σε μια συνεργατική, συναινετική βάση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με σαφή
μεταρρυθμιστικά κριτήρια ικανά να τονώσουν τη ναυτιλιακή
δραστηριότητα, αλλά και να συμβάλουν στον κρατικό προϋπολογισμό.
Ποιες είναι οι σχέσεις συνεργασίας σας με τον υπουργό
Ναυτιλίας και Αιγαίου;
Η συνεργασία μας είναι καλή. Αμέσως μετά το διορισμό του,
ζήτησα να τον δω, με δέχτηκε αμέσως και με ενημέρωσε αναλυτικά για τα σχέδιά του στο υπουργείο. Όταν χρειάστηκε να
τον αναζητήσω για να συζητήσουμε κάποιο πρόβλημα για τα
Κύθηρα και την επικοινωνία του νησιού, ανταποκρίθηκε επίσης αμέσως. Εκτιμώ επιπλέον το ότι συγκάλεσε δύο φορές
επιτροπή απαρτιζόμενη από βουλευτές που εκλέγονται σε νησιωτικές περιοχές για να συζητήσει μαζί τους τα προβλήματα
που θέτει η νησιωτικότητα. Γενικά, θεωρώ ότι ο υπουργός κατανοεί ότι συμμετέχει σε μια τρικομματική κυβέρνηση και κινείται μέχρι στιγμής συναινετικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό
για τον πολιτικό πολιτισμό αυτής της χώρας, που έχει δεινο-

Η εγγραφή στο ελληνικό
νηολόγιο, το οποίο διατηρεί
τη δυναμική του κατέχοντας
την 6η θέση των νηολογίων
της παγκόσμιας ναυτιλίας,
αποτελεί ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στα ευρωπαϊκά
και διεθνή fora. Αυτό ωστόσο
δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης
της ανταγωνιστικότητας και
ελκυστικότητάς του.
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Θεωρώ ότι ο υπουργός Ν.Α.
κατανοεί ότι συμμετέχει σε
μια τρικομματική κυβέρνηση
και κινείται μέχρι στιγμής συναινετικά. Αυτό είναι πολύ
σημαντικό για τον πολιτικό
πολιτισμό αυτής της χώρας,
που έχει δεινοπαθήσει από
τις μονοκομματικές της
κυβερνήσεις.
παθήσει από τις μονοκομματικές της κυβερνήσεις. Τα παραπάνω δεν σημαίνουν, βέβαια, ότι δεν υπάρχουν και διαφωνίες.
Ποιες είναι οι θέσεις της ΔΗΜΑΡ για το μεγάλο ζήτημα της
επιβίωσης των ελληνικών ακτοπλοϊκών εταιρειών;
Η ακτοπλοΐα είναι μεγάλο πρόβλημα και δεν επιδέχεται λαϊκισμούς. Το να υποστηρίζει κανείς σήμερα, και μάλιστα σε
συνθήκες βαθιάς κρίσης, τις αλόγιστες επιδοτήσεις των ακτοπλοϊκών δρομολογίων είναι σαν να φέρνει πιο κοντά την κατάργηση κάθε επιδότησης. Το να αγνοεί, από την άλλη μεριά,
ότι η νησιωτικότητα έχει κόστος για ένα κράτος που θέλει να
διασφαλίσει σε όλους του τους πολίτες το μεταφορικό αγαθό
είναι κοινωνικά άδικο. Απαιτούνται, συνεπώς, ειδικοί χειρισμοί, προσεκτικοί και μακρόπνοοι. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ
πως είναι πλέον αναγκαίος ο εξορθολογισμός των επιδοτούμενων δρομολογίων, μακριά από τοπικιστικά και μικροκομματικά οφέλη. Στο παρελθόν, είχαμε για παράδειγμα
ανορθολογικές και δυσβάστακτες τελικά για τους Έλληνες
φορολογούμενους υπέρογκες χρηματοδοτήσεις αερογραμμών και ταυτόχρονα θαλάσσιων γραμμών. Με ορθολογικό
σχεδιασμό, που θα εξυπηρετεί τις εθνικές ανάγκες προσφοράς και ζήτησης και θα εξισορροπεί τους στόχους, προσφέροντας λογικά κίνητρα στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, με αλλαγές
ενδεχομένως στη βασική μονάδα υπολογισμού του κόστους
και ενιαία αρχή λήψης των αποφάσεων, μπορούμε να έχουμε
θετικά αποτελέσματα.
Έχετε επισκεφτεί τις ΑΕΝ της περιφέρειάς σας; Σε ποιους
τομείς και με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της ναυτικής
εκπαίδευσης; Προσκαλείστε από τους φορείς να συμμετέχετε στους διαλόγους για το θέμα αυτό;
Δεν έχω μέχρι σήμερα επισκεφτεί τις Ακαδημίες Εμπορικού
Ναυτικού (ΑΕΝ) της περιφέρειάς μου, παρά το γεγονός ότι
αποτελούν τον συνδετικό κρίκο των αρμοδιοτήτων και ενδιαφερόντων μου. Εκεί δηλαδή όπου ο τομέας της παιδείας, που
είναι στην ευθύνη μου στη ΔΗΜΑΡ, συναντά αυτόν της ναυ-

τιλίας, που είναι στις κοινοβουλευτικές μου αρμοδιότητες.
Είναι στα άμεσα σχέδιά μου. Μελετώ ωστόσο το ζήτημα, για
να αποκτήσω εικόνα. Στη δουλειά μου λέμε πως, όσο πιο
πολλά γνωρίζεις για κάτι, τόσο πιο πολλά μαθαίνεις όταν το
αντιμετωπίζεις. Το εφαρμόζω αυτό.
Η ναυτική εκπαίδευση αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της ναυτιλίας και επείγουν και η αξιολόγησή της και η αναβάθμισή της.
Εισαγωγικά θα έλεγα ότι δεν είναι δυνατόν το περιεχόμενο
των ναυτικών σπουδών να είναι ανεξάρτητο από τις γνώσεις
και τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ο σύγχρονος ναυτικός
γενικά και κατά ειδικότητα. Χρειάζεται, συνεπώς, να αξιολογηθούν οι υπάρχουσες σχολές σε σχέση με αυτό που προσφέρουν. Δεν είναι, επιπλέον, δυνατόν η ναυτική εκπαίδευση
να είναι ανεξάρτητη από την αγορά της ναυτιλίας και τις ειδικότητες που χρειάζονται. Θα πρόσθετα το ζήτημα του ηλεκτρονικού αλφαβητισμού του ανθρώπινου δυναμικού που θα
στελεχώσει την ελληνική ναυτιλία ώστε, εξοικειωμένο με τις
τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, να είναι ανταγωνιστικό και
επαρκές. Σήμερα η ελληνική ναυτική εκπαίδευση έχει προβλήματα, ξεκινώντας από την έλλειψη των αναγκαίων για την
πρακτική άσκηση υποδομών όπως μηχανουργεία, προσομοιωτές γέφυρας, ναυτικά όργανα και ηλεκτρονική ναυτιλία.
Προβληματικός είναι επίσης ο μεγάλος αριθμός ακαδημιών
και η διασπορά τους ανά την ελληνική επικράτεια.
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λιμενεσ

Η αναθεώρηση
της Ευρωπαϊκής Λιμενικής Πολιτικής

Η διαμόρφωση ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής λιμενικής πολιτικής
(ΕΛΠ), 10 χρόνια μετά την πρώτη σχετική απόπειρα, βρίσκεται και
πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Tου Θάνου Πάλλη*

Οι σκέψεις περιλαμβάνουν την αναθεώρηση του πλαισίου
που υιοθετήθηκε το 2007 και τη διατύπωση πολιτικών που
βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού λιμενικού συστήματος.
Σήμερα, οι βεβαιότητες για το περιεχόμενο της ΕΛΠ είναι περιορισμένες και αναφέρονται στο «τι δεν πρέπει να γίνει».
Υπάρχει η εμπειρία και η γνώση πως η ΕΛΠ δεν χρειάζεται να
αποτελεί μια δεσμευτική, ομοιόμορφη πολιτική για όλους
τους ευρωπαϊκούς λιμένες, οι αποφάσεις δεν πρέπει να διακόψουν ό,τι λειτουργεί αποτελεσματικά, δεν είναι χρήσιμες
οι παρεμβάσεις στη μικροοικονομική λειτουργία λιμένων σε
επίπεδο.
Την ίδια στιγμή, καταγράφονται επτά «προβλήματα», στην
επίλυση των οποίων η αναθεωρημένη ΕΛΠ μπορεί να απαντήσει διατυπώνοντας, ανά περίπτωση, κατευθυντήριες
γραμμές, οδηγίες, πολιτικές για την εφαρμογή των συνθηκών
ή ένα δεσμευτικό πλαίσιο κανόνων.
Πρώτον, η ενίσχυση συνθηκών ανταγωνισμού, μέσω διαδικασιών παραχώρησης που ενισχύουν την ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά. Η υφιστάμενη συγκέντρωση της παροχής
λιμενικών υπηρεσιών σε μικρό αριθμό παρόχων χρειάζεται
να συνοδευτεί από ευδιάκριτους κανόνες ανταγωνισμού, επιτρέποντας την επιθυμητή ισορροπία στις σχέσεις μεταξύ λιμενικών αρχών - παρόχων υπηρεσιών - χρηστών λιμένων. Η
ανάγκη είναι ιδιαίτερα επιτακτική, ώστε να μην υπάρχουν
προβλήματα είτε στη διαμόρφωση των σχέσεων χρηστών παρόχων υπηρεσιών είτε μεταξύ αρχών/φορέων διοίκησης
λιμένων και διαχειριστών τερματικών σταθμών.
Πρόσφατη πανευρωπαϊκή έρευνα έδειξε ότι οι διαδικασίες
παραχωρήσεων, σε αρκετές περιπτώσεις, παρουσιάζουν ελ-

λείμματα διαφάνειας ή ισότιμης αντιμετώπισης των εμπλεκομένων. Το εύρημα ενισχύουν οι πρωτοβουλίες της Ευρ.
Επιτροπής να διατυπώσει ερωτήματα σχετικά με πρόσφατες
παραχωρήσεις που ολοκληρώθηκαν στη Β. Ευρώπη όσο και
στη νότια.
Δεύτερο θέμα αποτελεί ο τρόπος χρηματοδότησης και χρέωσης των λιμενικών υπηρεσιών. Τη στιγμή που επιβεβαιώνεται ότι διατηρούνται οι διαφορετικές πρακτικές σε
κράτη-μέλη της Ευρώπης, η διαφάνεια των πρακτικών και η
απάντηση στο πρόβλημα των κρατικών ενισχύσεων αποτελεί
προτεραιότητα για την ισότιμη ανάπτυξη και λειτουργία του
λιμενικού συστήματος στον ευρωπαϊκό χώρο.
Οι πρωτοβουλίες στους δύο αυτούς τομείς θα πρέπει να ενισχύσουν την εύρυθμη λειτουργία της προσφοράς λιμενικών
ή ναυτιλιακών (π.χ. πλοήγηση) υπηρεσιών στις περιπτώσεις
που εμφανίζονται προβλήματα, δεν θα πρέπει όμως να διαταράξουν το επενδυτικό κλίμα, το οποίο έχει εξομαλυνθεί
μετά την κρίση του 2008, ή τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται. Σε κάθε περίπτωση, οι πρωτοβουλίες θα επηρεάσουν τις εξελίξεις, ιδιαίτερα στις χώρες (π.χ. Ελλάδα) όπου
βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα αναθεώρησης των λιμενικών πολιτικών.
Τρίτον, η ενίσχυση της συνεργασίας των εμπλεκομένων στη
λιμενική βιομηχανία. Ο συνδυασμός περιορισμών στο
«χώρο» και αναγκαιότητας λειτουργικής και χωρικής επέκτασης των λιμενικών δραστηριοτήτων ώστε να ανταποκριθούν
στο ρόλο τους στα σύγχρονα συστήματα θαλάσσιων μεταφορών δημιουργεί την πρόκληση της εξειδίκευσης. Σήμερα,
ένας στους πέντε χρήστες στον ευρωπαϊκό χώρο θεωρεί ότι
αντιμετωπίζει προβλήματα συμφόρησης. Τα δε φυσικά χα-
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ρακτηριστικά των λιμενικών και σχετικών χερσαίων υποδομών αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα επιλογής ενός
λιμένα.
Είναι δεδομένο ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση των λιμένων παραμένει κομβικός. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών με ορίζοντα το 2030
περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός ευρύτερου δικτύου λιμένων, το «λιμενικό μετρό». Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν
ενστάσεις ως προς τον τρόπο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων - μόνο το 18% θεωρείται ότι υλοποιείται
αποτελεσματικά.
Είναι χρήσιμη η εξειδίκευση του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος για τους λιμένες όσον αφορά στη διαδικασία ορθολογικής χρηματοδότησης, ανάληψης υποχρέωσης και
υλοποίησης των έργων, με την παράλληλη διαμόρφωση πολιτικών οι οποίες ενισχύουν το ρόλο των ιδιωτών μέσω ΣΔΙΤ,
που εξασφαλίζουν την ισόρροπη κατανομή του επενδυτικού
ρίσκου, αλλά και προσδιορίζουν το ρόλο που αναλαμβάνουν
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρ. Επιτροπή, τα
κράτη-μέλη, τα λιμάνια ή οι πάροχοι υπηρεσιών που υλοποιούν τα έργα.
Η συμφόρηση στους λιμένες, βέβαια, είναι συχνά διοικητικού
χαρακτήρα, π.χ. οφείλεται σε τελωνειακές διαδικασίες ή γρα-

Η υφιστάμενη συγκέντρωση
της παροχής λιμενικών υπηρεσιών σε μικρό αριθμό
παρόχων χρειάζεται να
συνοδευτεί από ευδιάκριτους κανόνες ανταγωνισμού,
επιτρέποντας την επιθυμητή
ισορροπία στις σχέσεις
μεταξύ λιμενικών
αρχών - παρόχων υπηρεσιών
- χρηστών λιμένων.

φειοκρατικές υποχρεώσεις. Η ΕΛΠ μπορεί να συμβάλει στην
ομογενοποίηση ή κατάργηση των διαδικασιών, αλλά και στην
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, π.χ. ηλεκτρονικών συστημάτων,
όπου αποσκοπεί και η πρωτοβουλία e-maritime - ώστε να
βελτιωθεί την αξιοπιστία του συστήματος.
Εύλογα, είναι αναγκαία η διαμόρφωση μιας στρατηγικής

.LTD

GLOBAL TURBINE SERVICE

Mitsubishi MET Turbo • Authorized repair agent

Our extensive experience on turbochargers has made our
company renowned for the quality of its works and spares both
in the Greek market and globally. Our technicians can provide
solutions at any problem that might occur at any part of the
world, 24 hours a day, 365 days a year.
Our workshop is equipped to handle all your turbocharger
needs from the standard servicing to full overhaul, repair and
reconditioning of parts. We are proud for the quality of our
services and we welcome you to test it yourselves.

Gaganis Team
.

TRS Ltd Global Turbine Repair Service
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λιμενεσ

Η διαμόρφωση συνθηκών
ανταγωνισμού
για την παροχή
λιμενικών υπηρεσιών από
πληθυντικό αριθμό παρόχων
αποτελεί μονόδρομο για την
ανάπτυξη σύγχρονων
λιμενικών συστημάτων.

ατζέντας για την έρευνα στο λιμενικό σύστημα, η οποία θα
συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς του.
Τις άλλες τρεις κρίσιμες θεματικές ενότητες αποτελούν (α) η
ασφάλεια των λιμενικών δραστηριοτήτων και η προστασία
από έκνομες ενέργειες, (β) ο περιορισμός των περιβαλλοντικών και ενεργειακών επιπτώσεων της διαρκώς αυξανόμενης
λιμενικής δραστηριότητας και (γ) η αρμονική συνύπαρξη των
λιμενικών και συναφών δραστηριοτήτων με την πόλη που τις
φιλοξενεί, αλλά και τις άλλες δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε αυτή.
Ένα μεγάλο ερώτημα παραμένει η αναγκαιότητα παρέμβασης
σε εργασιακά θέματα και ειδικότερα στην οργάνωση της απασχόλησης στο λιμενικό σύστημα, στην εκπαίδευση και πιστοποίηση των εργαζομένων και στους όρους εξασφάλισης της
ασφάλειας και υγιεινής. Το κρίσιμο ερώτημα, ιδιαίτερα όσον
αφορά στο πρώτο στοιχείο, είναι εάν τα ειδικά χαρακτηριστικά
της λειτουργίας των λιμένων -π.χ. μη σταθερή ζήτηση,
ανάγκη για περισσότερους εξειδικευμένους και λιγότερους
ανειδίκευτους εργαζόμενους, διαφορετικά επίπεδα κινδύνου
για διαφορετικές ομάδες εργαζομένων- καθιστούν τη λιμενική
εργασία μια ιδιαίτερη κατηγορία απασχόλησης, που απαιτεί

και ξεχωριστές πολιτικές. Τα δεσμευτικά και περιοριστικά
πλαίσια απασχόλησης σε αρκετές περιπτώσεις είναι δεδομένα, για παράδειγμα, πρόσφατα διατυπώθηκαν οι ενστάσεις
της Ευρ. Επιτροπής για την περίπτωση της Ισπανίας. Αλλά
χωρίς την απάντηση του κρίσιμου ερωτήματος δεν μπορεί να
διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό και ποια έκταση οι όποιοι περιορισμοί είναι δικαιολογημένοι. Με τις εξελίξεις στη δομή της
προσφοράς και της ζήτησης να είναι ραγδαίες, η εκκίνηση του
κοινωνικού διάλογου -που έχει εξαγγελθεί και στο παρελθόνθα επιτρέψει τη διαμόρφωση συναίνεσης για τις ιδιομορφίες
που διατηρεί η εργασία στους λιμένες.
Απαντώντας με τον βέλτιστο τρόπο στα προαναφερθέντα θέματα, η αναθεωρημένη ΕΛΠ, που αναμένεται να δει το φως
της δημοσιότητας τους προσεχείς μήνες, θα διαμορφώσει ένα
σταθερό περιβάλλον λειτουργίας αυξάνοντας πολλαπλά την
ελκυστικότητα της χρήσης των ευρωπαϊκών λιμένων. Σε κάθε
περίπτωση, θα ενισχύσει τον κοινό τόπο στον ευρωπαϊκό
χώρο, τον οποίο καλούμαστε να υιοθετήσουμε και στην Ελλάδα: η διαμόρφωση συνθηκών ανταγωνισμού για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών από πληθυντικό αριθμό παρόχων
αποτελεί μονόδρομο για την ανάπτυξη σύγχρονων λιμενικών
συστημάτων.

* Ο Θάνος Πάλλης είναι επ. Καθηγητής, του τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου , και διετέλεσε γενικός
γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής.
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ακτοπλοϊα

Αγωνία για την επιβίωση

Η παρούσα κατάσταση του κλάδου της ακτοπλοΐας, η διόγκωση
των προβλημάτων που απορρέουν από την έλλειψη ρευστότητας
και οι συσσωρευμένες ζημίες που διακυβεύουν την ύπαρξή τους.

Θέσεις και προτάσεις της εταιρείας XRTC, για την ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά

Ύστερα από την επίσημη έναρξη των διαδικασιών διαβούλευσης από το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (που θα διαρκέσουν έως τις 5 Δεκεμβρίου), όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς
καλούνται να ανταποκριθούν στο ύψος των περιστάσεων.
Άλλωστε, όσον αφορά στην ακτοπλοΐα, το Μνημόνιο προβλέπει αλλαγή του νόμου 2932/01, η οποία θα πρέπει να
συντελεστεί μέχρι τον προσεχή Μάρτιο. Οι επιβεβλημένες αλλαγές ορίζουν την εξεύρεση λύσεων ενίσχυσης της ευελιξίας
σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις επάνδρωσης των πλοίων, οι
οποίες αποσυνδέονται από τις ελάχιστες υποχρεώσεις δρομολόγησης. Παράλληλα, γίνεται εκτενής λόγος για τροποποιήσεις στο καθεστώς αποδοχής και εκτέλεσης των
δρομολογίων, αλλά και των μεγεθών των πλοίων.
Όσον αφορά στη ναυτική εργασία, το Μνημόνιο προβλέπει
την έναρξη κοινωνικού διαλόγου ως απόρροια της υλοποίησης της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, ενώ ζητείται και η μετατροπή του νόμου 3276/1944, ώστε να
επιτραπεί η δυνατότητα υπογραφής σύμβασης σε επίπεδο
επιχείρησης, όπως επίσης και να υπάρχει δυνατότητα συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Είναι έκδηλο λοιπόν από κάθε άποψη ότι η τρόικα καθώς και
η κυβέρνηση όχι μόνο αναμένουν πρόοδο και σε αυτόν το
νευραλγικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας, αλλά ζητούν
άμεσα τη ριζική και συντονισμένη κατανόηση των αλλαγών
που προτείνονται και την εξεύρεση κοινής συνισταμένης σε
όλα τα καίρια προβλήματα του κλάδου.
Βέβαια, η οικονομική απαξίωση του κλάδου και προπαντός
οι συνεχιζόμενες προστριβές μεταξύ των εταιρειών, ειδικά
στις γραμμές της Αδριατικής, καλούν για λύσεις ρηξικέλευθες
με μοναδικό γνώμονα τη βιωσιμότητα του κλάδου και μόνο.
Υπό το πρίσμα αυτό και δεδομένης της μεγάλης δανειακής
επιβάρυνσης των εταιρειών, που αγγίζει το 1,1 δισ. ευρώ, και
τα συνακόλουθα προβλήματα που αυτό προκαλεί στις κύριες
δανείστριες ελληνικές τράπεζες, η επίλυση του ζητήματος
δεν είναι ούτε μονομερής ούτε μπορεί να καλυφθεί από τις
αλλαγές που προτείνονται στο Μνημόνιο.
Ο ακτοπλοϊκός κλάδος, όπως και αυτός των τραπεζών, χρήζει
συγχωνεύσεων όχι μόνο σε καθαρά εταιρικό επίπεδο αλλά
και σε επίπεδο δρομολογίων τόσο στην Αδριατική όσο και
στο Αιγαίο. Η περίοδος της αυτορρύθμισης της αγοράς έχει
τελειώσει προ πολλού και η κάθετη πτώση του μεταφορικού
έργου των εταιρειών επιτάσσει όχι απλές συνέργειες αλλά
συγκεντρώσεις δραστηριοτήτων, επιχειρησιακών σχεδίων,
στόλων και κεφαλαίων. Αυτό θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε
καλύτερα αποτελέσματα καθώς και σε νέες δυναμικές για την
εξωστρέφεια του κλάδου, που οι σύγχρονοι διαχειριστές του
τις έχουν ξεχάσει. Αξίζει να θυμηθούμε την επιτυχή αναδίπλωση των εταιρειών Στρίντζη και Παναγόπουλου κατά τη
δεκαετία του ’90, αλλά και το μοντέλο διαχείρισης στην παρούσα δεκαετία του ομίλου Grimaldi ή των σκανδιναβικών
ομίλων, που έχουν αφενός μεν γιγαντωθεί, αφετέρου δε αναδιπλωθεί γεωγραφικά, ακόμα και στα δύσκολα χρόνια της
χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Τη συγκέντρωση που επιβάλλεται να γίνει στον κλάδο δεν
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Η περίοδος
της αυτορρύθμισης
της αγοράς έχει τελειώσει
προ πολλού και η κάθετη
πτώση του μεταφορικού
έργου των εταιρειών
επιτάσσει όχι
απλές συνέργειες αλλά
συγκεντρώσεις
δραστηριοτήτων,
επιχειρησιακών σχεδίων,
στόλων και κεφαλαίων.

την ορίζουν, όπως στις τράπεζες, οι όροι και οι διαδικασίες
ανακεφαλαιοποίησης αλλά οι ίδιες οι συνθήκες της αγοράς,
που βιώνουμε όλοι μας τα τελευταία 3-4 χρόνια. Πέρα όμως
από τις συνθήκες αυτές καθαυτές, πρέπει να υπάρχει και η
διάθεση για τέτοιου μεγέθους αλλαγές. Οι αλλαγές που ενδεχομένως να προκύψουν από μια συγκέντρωση του κλάδου
θα επηρεάσουν σίγουρα τον τρόπο και το εύρος των μεταφορών στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και θα αναδείξουν τη
δυναμική που διαθέτει ο στόλος των εταιρειών, που εδώ και
αρκετό καιρό απαξιώνεται εξυπηρετώντας τη συνεχώς μειούμενη ζήτηση για μεταφορές.
Το ερώτημα, βεβαίως, δεν είναι -μόνο αν κινηθούν οι ίδιοι οι
διαχειριστές προς τις συγχωνεύσεις πράγμα δύσκολο λόγω
της διακύβευσης των κεκτημένων-, αλλά οι ίδιοι οι μέτοχοι,
που δυστυχώς στην πλειονότητα των ελληνικών ακτοπλοϊ-

κών εταιρειών είναι άμεσα ή έμμεσα οι ίδιοι οι χρηματοδότες
τους, δηλαδή οι ελληνικές τράπεζες. Θεωρούμε ότι η προτεινόμενη διαθρωτική εξέλιξη του κλάδου θα ωφελήσει και την
αγορά και τις εταιρείες. Παράλληλα, η υποστήριξη του κλάδου από το πενιχρό ταμείο του κράτους είναι αναγκαία και
καθ’ όλα σύννομη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, εάν κρίνουμε
από αυτά που συμβαίνουν στα γειτονικά ευρωπαϊκά μεσογειακά κράτη. Η παρούσα πρόταση έρχεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για την αγορά, λαμβάνοντας υπόψη ότι πλέον
όλες οι εταιρείες διανύουν τον πιο δύσκολο χειμώνα της ιστορίας τους, με συσσωρευμένες ζημίες που διακυβεύουν την
ύπαρξή τους, αλλά και με τις τράπεζες, που τις στηρίζουν
ενεργά και σθεναρά όλα αυτά τα χρόνια, να πρέπει να λογοδοτήσουν στους επιβαλλόμενους επιτρόπους, οι οποίοι θα
οριστούν από την επονομαζόμενη τρόικα. Είναι λοιπόν λογικό
να αναμένουμε κάποια αγκύλωση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του κλάδου, γεγονός που μπορεί να τον οδηγήσει
στην κατάρρευση. Το κράτος, ανήμπορο δυστυχώς να λάβει
άμεσα αποφάσεις που χρειάζεται ο κλάδος, αναλώνεται σε
επιμέρους μελέτες για την επίλυση του προβλήματος, ενώ
ακόμη και η ναυτιλιακή/παραναυτιλιακή αγορά που στηρίζει
την ακτοπλοΐα δεν έχει την απαιτούμενη ρευστότητα να καλύψει τις διαχειριστικές ανάγκες των πλοίων για τους ερχόμενους μήνες. Οι μέτοχοι και οι διαχειριστές πρέπει πλέον να
νιώσουν ότι από μόνοι τους πρέπει να οδηγήσουν τόσο το
κράτος όσο και τους πιστωτές τους στη νέα εποχή και να δημιουργήσουν τις συνθήκες για άντληση νέων κεφαλαίων το
συντομότερο δυνατόν μέσω των διαφαινόμενων ευκαιριών.

Πληκτρολογήστε www.readpoint.com (Ηλεκτρονικό Περίπτερο-Βιβλιοπωλείο)
και μπορείτε να έχετε το περιοδικό ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ μια βδομάδα νωρίτερα
από την έκδοση του, στην τιμή των 4 ευρώ.
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καλενταρι κανονισμων

Κώδικας ISPS, 10 χρόνια μετά:
Ένας σύντομος απολογισμός
Του Απόστολου Μπελόκα, SQE Marine Group, Principal Consultant & CEO, www.Safety4sea.com Managing Editor

Για την οικονομία του χώρου, να διευκρινίσουμε ότι το παρόν άρθρο αφορά μόνο τα
ποντοπόρα εμπορικά πλοία και την εφαρμογή του ISPS σε αυτά, μια και για άλλες
εφαρμογές του κώδικα (π.χ. κρουαζιερόπλοια, λιμάνια) υπάρχουν άλλα δεδομένα.
Έως το 2001 όλα τα ζητήματα που σχετίζονταν με την ασφάλεια (security) των πλοίων συμπεριλαμβάνονταν στις ακόλουθες κατηγορίες: Λαθρεπιβάτες,
παράνομη διακίνηση εμπραγμάτων, κλοπή φορτίου και πειρατεία σε συγκεκριμένες περιοχές (π.χ. στο Στενό Malacca),
η οποία και για πολλούς εθεωρείτο ένα είδος κλοπής. Στη
συνέχεια, σημειώθηκαν οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου
στις ΗΠΑ και με συνοπτικές διαδικασίες, το Δεκέμβριο του
2002, υιοθετήθηκε ο Κώδικας για τη Διεθνή Ασφάλεια
Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code) με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής από 1ης Ιουλίου του 2004 για όλα
τα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις.
Σήμερα, δέκα χρόνια μετά τη θέσπιση του κανονισμού, κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό, τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα.
Συμβολή του κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων: κάτω
του μετρίου
Πέρα από τη δεδομένη βάρδια στην κλίμακα, δεν έχει υπάρξει
κάποια άλλη πρόοδος έως σήμερα. Απεναντίας, ο Κώδικας
ISPS έχει αυξήσει τη γραφειοκρατία επιβαρύνοντας το φόρτο
εργασίας σε πλοία τα οποία επανδρώνονται οριακά, ειδικά
στη σημερινή κρίση.
Επιπροσθέτως, δεν έχει αποτρέψει την ανάπτυξη φαινομένων
όπως η πειρατεία ανοιχτά της Σομαλίας, με αποτέλεσμα να
αναγκαστεί η αγορά να εκδώσει τα περιβόητα «Best Management Practices», BMP4, με χαρακτήρα εθελοντικής εφαρμογής επί των πλοίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Εφαρμογή του Κώδικα ISPS επί των πλοίων: κάτω του
μετρίου
Παρά την έλλειψη επίσημων αναφορών περί του αντιθέτου,
είναι κοινό μυστικό πως ο ίδιος ο κώδικας θεωρείται «επιπλέον γραφειοκρατική δουλειά» για τα πληρώματα και δεν
ελέγχονται σε μόνιμη βάση σε κανένα σημείο του κόσμου από
την τοπική ακτοφυλακή, με εξαίρεση τις ΗΠΑ, όπου η USCG
επιτελεί εξαιρετική δουλειά. Συνολικά οι έλεγχοι ασφαλείας,
τα γυμνάσια, η εκπαίδευση και οι συσκέψεις για θέματα ISPS

έχουν θεωρηθεί επανειλημμένως γραφειοκρατική επιβάρυνση από τα πληρώματα, με κακή εφαρμογή. Ειδικά στην
περίπτωση που αντιπαραβάλλει κανείς το είδος, το περιεχόμενο και τη συμμετοχή των γυμνασίων ISPS με τις ώρες ανάπαυσης, θα βρεθεί σε αδιέξοδο.
Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι ουδεμία αναθεώρηση ή παρέμβαση έχει γίνει έως σήμερα στο κείμενο του ISPS.
Αντίληψη και εναρμόνιση προβλημάτων ασφαλείας στον
κώδικα και στα ΣΑΠ: κάτω του μετρίου
Δεν έχει υπάρξει καμία αναθεώρηση του κώδικα έως τώρα.
Ακόμα και οι βέλτιστες πρακτικές BMP4 αναφορικά με την
πειρατεία σε περιοχές υψηλού κινδύνου θεσμοθετήθηκαν
πέραν των πλάνων του ISPS που είναι υποχρεωτικά για τα
πλοία.
Ακόμα και σήμερα, με τη δυνατότητα ύπαρξης ένοπλων δυνάμεων ασφαλείας πάνω στα πλοία, τα σχέδια ασφαλείας
πλοίου (ΣΑΠ ή SSPs) στην πλειονότητά τους δεν καλύπτουν
επαρκώς αυτό το θέμα, μια και δεν έχει γίνει κάποια αναθεώρηση στο SSP για να ενσωματώσει τη νέα αυτή προοπτική,
με όλους τους εμπλεκομένους να τηρούν σιγήν ιχθύος (σημαίες, εξουσιοδοτημένους οργανισμούς, διαχειριστές) ακόμα
και για το προφανές γεγονός ότι στα SSPs, βάσει του κώδικα,
δεν επιτρέπονται πυροβόλα όπλα επί του πλοίου.
Επίτευξη στόχων του κώδικα ISPS: Ανεπαρκής
Όποια προβλήματα υπήρχαν πριν από την υιοθέτηση του
ΙSPS (λαθρεπιβάτες, ναρκωτικά, κλοπή φορτίου και πειρατεία) συνεχίζουν να ταλανίζουν τη ναυτιλιακή κοινότητα.
Επιπροσθέτως, παρατηρούμε την εμφάνιση και ανάπτυξη της
πειρατείας στις περιοχές της Σομαλίας και του Ινδικού Ωκεανού χωρίς ο κώδικας να αναφέρεται σε κάποιο από τα ζητήματα που προβλέπονται στο αυτοτελές κείμενο των BMP4.
Από την άλλη, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, κανείς δεν μπορεί
να φανταστεί πού θα ήταν όλοι αυτοί οι δείκτες χωρίς τη θέσπιση του κώδικα ISPS, το 2004.
Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, ο ISPS δεν είναι
μόνο ένας κανονισμός ο οποίος, δέκα χρόνια μετά τη θέσπισή
του, δεν έχει βρει τη θέση του στη ναυτιλιακή αγορά, αλλά
είναι ταυτόχρονα ένας κανονισμός που χρήζει άμεσης και
εκτεταμένης αναθεώρησης.
Στην ερώτηση εάν ο κώδικας παραμείνει άθικτος για τα επόμενα 10 χρόνια, η απάντηση είναι ότι το μέλλον θα δείξει.
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Γκαζέτα της ναυπηγικής

Η
επικαιρότητα του τεχνικού διευθυντή
...............................................................................................................
Η ανάλυση αναφέρει επίσης ότι οι κατασκευαστές αναπτύσσουν καινούργιες και φιλικές προς το περιβάλλον σειρές
χρωμάτων. Τα προϊόντα που παρέχονται είναι αντιδιαβρωτικά
και αντιρρυπαντικά, ενώ, τελευταία, πολλά απ’ αυτά περιέχουν σιλικόνη για μεγαλύτερη διάρκεια στην καθαρότητα της
γάστρας. Παρά τις θετικές τάσεις της αγοράς, η Frost & Sullivan προβλέπει ότι θα υπάρξει πιθανή μείωση των παραγγελιών πλοίων έως τις αρχές του 2014, γεγονός το οποίο
αναπόφευκτα θα επηρεάσει και τις τιμές των χρωμάτων.

Νέα κοινοτική οδηγία

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε την κοινοτική οδηγία 1999/32/EC, η οποία αφορά την περιεκτικότητα
των ναυτιλιακών καυσίμων σε θείο (ως γνωστόν, οι εκπομπές
αερίων λόγω καυσίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο μολύνουν σε μεγάλο βαθμό το περιβάλλον και αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία).
Τα βασικά σημεία της οδηγίας είναι:
• Τα όρια περιεκτικότητας σε θείο στις ειδικές περιοχές εντός
Ε.Ε. (SECAs) θα είναι 1% μέχρι τις 31/12/2014 και 0,1%
από την 1/1/2015. Ο κανονισμός του IMO για καύσιμα με
0,5% περιεκτικότητα σε θείο θα είναι υποχρεωτικός σε όλη
την ακτογραμμή της Ε.Ε. από το 2020.
• Η Κομισιόν δεσμεύεται να υποστηρίξει οικονομικά την ανάπτυξη και προώθηση της τεχνολογίας προς όφελος του περιβάλλοντος.
• Σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων από τα κράτη-μέλη, το
Συμβούλιο συστήνει το ύψος των προστίμων να είναι τουλάχιστον ισοδύναμο των παροχών που απορρέουν από τις
διατάξεις της οδηγίας.
Η οδηγία θα δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. μέσα
στο Δεκέμβριο. Τα κράτη-μέλη έχουν χρονικό περιθώριο 18
μηνών ώστε να θεσπίσουν τις απαραίτητες εθνικές διατάξεις.

Αυστηροί περιβαλλοντικοί
κανονισμοί απαιτούν
οικολογικά χρώματα
Πρόσφατη ανάλυση της συμβουλευτικής εταιρείας Frost &
Sullivan προβλέπει την αύξηση των εσόδων της βιομηχανίας
χρωμάτων για τη ναυτιλία από 5 δισ. δολάρια το 2011 στα
10,2 δισ. δολάρια το 2018.
«Η ανάγκη για χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου αποτελεί
οδηγό για τη βιομηχανία και τα αντιρρυπαντικά χρώματα προτείνονται ως μια καλή λύση», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην
ανάλυση ο διευθυντής έρευνας της Frost & Sullivan,
Leonidas Dokos.

Σε μείωση του αριθμού των
υποεπιτροπών προχωρεί ο ΙΜΟ
Κατά την 109η συνεδρίασή του, το Συμβούλιο του ΙΜΟ έθεσε
προς διαβούλευση την αναδιάρθρωση των υποεπιτροπών
προκειμένου να ελέγχουν αποτελεσματικότερα τα τεχνικά και
λειτουργικά θέματα.
Η αλλαγή αυτή αποτελεί πρωτοβουλία του Γ.Γ., Koji Sekimizu,
και αποσκοπεί στην καλύτερη ανταπόκριση των τρεχουσών
προκλήσεων από πλευράς του Οργανισμού.
Οι συνολικές τεχνικές υποεπιτροπές μειώνονται από 9 σε 7,
και είναι συγκεκριμένα:
• Η Υποεπιτροπή Χύδην, Υγρών και Αερίων (ΒLG) θα μετονομαστεί Υποεπιτροπή Περιβάλλοντος και θα ασχολείται αποκλειστικά με θέματα που αφορούν το περιβάλλον.
• Η Υποεπιτροπή Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, Στερεών
Φορτίων και Containers (DSC) θα μετονομαστεί Υποεπιτροπή Φορτίων, ώστε τα θέματα που αφορούν φορτία να
απασχολούν αποκλειστικά μία υποεπιτροπή.
• Η Υποεπιτροπή Ραδιοεπικοινωνιών, Έρευνας και Διάσωσης
(COMSAR) και η Υποεπιτροπή Ασφαλούς Πλοήγησης (NAV)
θα συγχωνευθούν σε μία, αφού τα θέματα που συζητούνται
σε αυτές είναι πλέον παρόμοια.
• Οι Υποεπιτροπές Πυρασφάλειας (FP), Σχεδιασμού και Εξοπλισμού (DE), Ευστάθειας, Γραμμής Φόρτωσης και Ασφάλειας Αλιευτικών Σκαφών (SLF) θα συγχωνευθούν σε δύο
καινούργιες τεχνικές υποεπιτροπές: Η μία θα πραγματεύεται το σχεδιασμό, την ευστάθεια και σχετικά θέματα, ενώ η
άλλη θα ασχολείται με θέματα εξοπλισμού σχετικά με την
πυρασφάλεια και τη διάσωση.
• Η Υποεπιτροπή Εφαρμογής Κρατικής Σημαίας (FSI) θα με-

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 54 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

THECHNOLOGY:Layout 1 2/12/2012 10:42 μ Page 55

τονομαστεί Υποεπιτροπή Εφαρμογής, ως αποτέλεσμα της
ανάγκης εφαρμογής των κανονισμών του ΙΜΟ στις σημαίες
των κρατών και στα λιμάνια.
Προς το παρόν, η Υποεπιτροπή Προτύπων Ναυτικής Εκπαίδευσης (STW) δεν επηρεάζεται από τις προτεινόμενες αλλαγές.
Η τελευταία αλλαγή στη δομή των υποεπιτροπών είχε πραγματοποιηθεί τη διετία 1996-1997, όταν ο αριθμός των υποεπιτροπών είχε μειωθεί από 11 σε 9.

Συμμόρφωση ως προς τον έλεγχο
ρύπανσης (AFS Convention)
Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με
την οποία καλούνται όλα τα πλοία που βρίσκονται πλησίον
της αμερικανικής ακτογραμμής να συμμορφώνονται με τη
διεθνή σύμβαση για τον έλεγχο της ρύπανσης (AFS Convention).
Η ανακοίνωση αναφέρει ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι,
ειδικά για πλοία με σημαία εκτός ΗΠΑ, από τις εκάστοτε λιμενικές αρχές.
Το μέτρο αυτό τίθεται σε ισχύ από τις 21 Νοεμβρίου 2012 και
τα απαραίτητα έγγραφα θα πρέπει να φέρουν υπογραφή από
την κλάση στην οποία ανήκουν τα πλοία.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την οδηγία, οι λιμενικές
αρχές έχουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν την είσοδο
πλοίων στα λιμάνια.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Αρκετά με τον κρατισμό, που υπηρετεί
τα δικά του συμφέροντα.
Ας κοιτάξουμε το κοινό συμφέρον
Συνέντευξη του Νικόλαου Κοσμάτου, President Sealink Navigation
στον Ηλία Μπίσια

Είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο όταν συναντάς έναν φίλο από τα παλιά. Είναι πιο ωραίο όταν αυτός
ο φίλος, σε πείσμα των μεμψίμοιρων παραγόντων και της γκρίζας ατμόσφαιρας που επικρατεί
στη χώρα μας, τολμά και επενδύει. Σε μια εξαιρετικά στρυφνή και αβέβαιη περίοδο για τη ναυλαγορά, μάλιστα, ο φίλος αυτός επενδύει στη ναυτιλία.

Ο υιός όμως του ναυάρχου Παναγιώτη Κοσμάτου, που τίμησε
το Λιμενικό Σώμα με διάφορες σημαντικές θέσεις και ανέλαβε
τη γραμματεία του Committee στο Λονδίνο για σειρά ετών,
δεν ήταν άγνωστος από τις δυσκολίες αλλά και τις απολαύσεις της θάλασσας.
Στην πρώτη του συνέντευξη στον ελληνικό ναυτιλιακό Τύπο,
μιλάει για την τολμηρή απόφασή του να εισέλθει στον συγκεκριμένο επιχειρηματικό στίβο, αλλά και να μοιραστεί τις εμπειρίες του από την Άπω Ανατολή, όπου ζει και εργάζεται τα
τελευταία είκοσι χρόνια.
Πώς αποφασίσατε να επενδύσετε σε μια ναυτιλιακή επιχείρηση σε περίοδο μεγάλης κρίσης για τη ναυλαγορά;
Η απόφαση δεν ήταν και η πιο εύκολη, αλλά πιστεύω ότι μόνο
σε περίοδο κρίσεως πρέπει να πρωτο-επενδύει κανείς, ιδιαίτερα σε έναν τομέα που είναι τόσο capital intensive όπως η
ναυτιλία.
Αν είχαμε προσπαθήσει π.χ. να εισέλθουμε το 2007-2008,
εκτός του ότι θα ήταν απαγορευτικό με τις τότε τιμές των
πλοίων, θα ήταν επίσης και μια επιχειρηματική αυτοκτονία,
δεδομένης της σημερινής καταστάσεως στη ναυλαγορά. Για
κάποιον που μπαίνει δειλά-δειλά στο χώρο αυτό, μόνο σε περίοδο κρίσεως έχει κάποιες ελπίδες, εκτός και αν με το σωστό
timing και βέβαια με πολλή τύχη έχει μπει στην αρχή της
καλής αγοράς. Κάτι που θα συνέβαινε αν είχαμε εισέλθει το
2003-2004.
Τότε όμως δεν ήμαστε έτοιμοι. Τώρα, το μόνο που μπορούμε
να κάνουμε είναι να κοιτάζουμε μπροστά, να προσέχουμε τα
πλοία μας και τον κόσμο μας -βασική αρχή της εταιρείας μας, να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας απέναντι στην
τράπεζά μας, στους ασφαλιστές και τους προμηθευτές μας,
να παρέχουμε καλές υπηρεσίες στους ναυλωτές μας. Επίσης,

να προσπαθούμε να κάνουμε τις σωστές κινήσεις για να εκμεταλλευτούμε κάποια στιγμή την άνοδο της αγοράς.
Ποιο ήταν το βασικό κριτήριο ως προς την επιλογή της
σημαίας όπου νηολογήσατε το πλοίο σας και για ποιο
λόγο δεν υψώσατε την ελληνική;
Πριν από 22 χρόνια είχα εργαστεί ως ναυτιλιακός πράκτορας
στα γραφεία του καπτα-Γιάννη Γκορου στην Μπανγκόκ και τη
Σιγκαπούρη. Εκεί ήταν διευθυντής ένας Καρδαμυλίτης καπετάνιος ο Ηλίας Γλύπτης, ο οποίος με έστελνε πολλές φορές
σαν βοηθό boarding oﬃcer σε πλοία που φόρτωναν στο Koh
Si Chang και στη Sri Racha. Είδα λοιπόν ένα πλοίο με ελληνική σημαία και είπα μέσα μου ότι, αν μια μέρα θα αποκτούσα
και εγώ πλοία, θα έβαζα εγώ ελληνική σημαία. Είχα γαλουχηθεί και από τον πατέρα μου για το μεγαλείο της ελληνικής
ναυτιλίας, τις ικανότητες και τα προσόντα του Έλληνα ναυτικού, και για την υπερηφάνεια που πρέπει να νιώθουμε όταν
ξέρουμε ότι τα πλοία μας πλέουν σε όλες τις γωνιές της Γης
και φέρουν την ελληνική σημαία. Αλλά αυτό ήταν το 1990,
και 22 χρόνια μετά, για μια εταιρεία που πρωτοεμφανίζεται,
το πρόβλημα θα ήταν ότι εκτός από το μεγάλο κόστος (και ας
μη γελιόμαστε με τη σημερινή αγορά το κάθε δολάριο μετράει) ήταν και η εύρεση ελληνικών πληρωμάτων. Με ένα
πλοίο και μια νέα εταιρεία πού θα τους έβρισκα; Θα έκανα μια
βόλτα στην Ακτή Μιαούλη για να τους βρω στα καφενεία; Δεν
μπορούμε να κινηθούμε έτσι. Θέλαμε επαγγελματίες, μάχιμους, και έναν καλό roster. Αυτοί όμως οι έμπειροι ήδη εργάζονται στα μεγάλα γραφεία που έχουν πολλά πλοία με
ελληνική σημαία. Δεν θα ήταν καθόλου εύκολο να στήσουμε
ένα σοβαρό γραφείο έτσι όπως είναι το σύστημα τώρα. Ούτε
είμαι διατεθειμένος να παίρνουμε τον κάθε ίσως άπειρο ναυτικό στη χάση και τη φέξη από manning agents, που θα μας
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δίνουν οποίον βρουν, όταν τον βρουν... Εν κατακλείδι, θα
ήθελα να έχουμε ελληνική σημαία αλλά δεν μπορούμε. Μέχρι
τότε, όμως, θα πρέπει να επιβιώσω και το υπάρχον σύστημα
δεν μας ευνοεί καθόλου. Αυτά πρέπει να υπολογίσουν οι ιθύνοντες. Το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας δεν είναι μόνο τα
μεγάλα ονόματα του ελληνικού εφοπλισμού. Το μέλλον είναι
επίσης νέοι άνθρωποι με μεράκι και με αγάπη για το πλοίο
και τη ναυτιλία που θέλουν να δημιουργήσουν. Αυτή είναι η
δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας, και εκεί πρέπει να επενδύσει η Πολιτεία.
Εάν συναντούσατε τον υπουργό Ναυτιλίας, ως νέος επιχειρηματίας, τι θα του προτείνατε να αλλάξει για να προσελκύσει περισσότερα πλοία στην ελληνική σημαία;
Υπάρχουν σίγουρα πολλά πράγματα που θέλουν αλλαγή,
σκέψη και σχεδιασμό. Δεν είμαι, δυστυχώς, αρκετά ενημερωμένος για τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν. Κάθε
πλευρά κοιτάζει το συμφέρον της (είτε είναι ο εφοπλισμός,
είτε οι ναυτικοί, είτε το κράτος). Αλλά η ουσία είναι μία. Όπως
ρωτήσατε. Τι πρέπει να αλλάξει για να προελκύσουμε πλοία
στην ελληνική σημαία. Αυτό είναι το ζητούμενο, σεβόμενοι
όμως τα δικαιώματα όλων των πλευρών. Γιατί καλό (και
σωστό) είναι να μιλούν οι συνδικαλιστές για τα δικαιώματα

του εργαζομένου, το κράτος για τη φορολογία, αλλά στο
τέλος ένας είναι αυτός που επιχειρεί, που ρισκάρει, που δίνει
εργασία, φέρνει συνάλλαγμα, και αυτός έχει εναλλακτικές
που του προσφέρονται και αλλού. Πώς τον φέρνουμε λοιπόν
πιο κοντά;
Θα ήθελα και εγώ να ρίξω στο τραπέζι δυο-τρεις ιδέες, γνωστές βεβαίως, για να αναπτυχθεί η ελληνική σημαία. Λιγότερη
γραφειοκρατία, μικρότερο κόστος (ή τουλάχιστον περισσότερες ποιοτικές υπηρεσίες για το υπάρχον κόστος) και, επιτέλους, ας βρούμε μια λύση για να μπορούν οι Έλληνες να
γυρίσουν στη θάλασσα, να μπορούν να μπαρκάρουν πιο εύκολα σε όποιες σημαίες θέλουν, έτσι ώστε να διευρύνουμε
τη βάση του ανθρώπινου δυναμικού. Για να μπορέσουμε όλοι
να έχουμε ελληνικά πληρώματα. Ιδίως τώρα, στην κρίση,
αυτό θα ήταν ευχής έργον.
Ποια άλλη εργασία, ακόμα και σήμερα, πληρώνει τόσο καλά
όσο η ναυτιλία; Αυτό επίσης που θέλω να πω στον υπουργό
είναι πως εμείς με βάση την Ασία, 17 και πλέον χρόνια, ναι
μεν διαλέξαμε άλλη σημαία για αρχή, αλλά μεταφέραμε ένα
μικρό κομμάτι του γραφείου μας προς την Ελλάδα. Αυτό το
έκανε δυνατό και ο περίφημος νόμος 89, και το ότι για operations ακόμα η Ελλάδα υπερτερεί. Δεν είχαμε όμως άμεσα
οικονομικά οφέλη από αυτή την κίνηση. Αντιθέτως. Φορολο-
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Το μέλλον είναι επίσης νέοι
άνθρωποι με μεράκι και με
αγάπη για το πλοίο και τη
ναυτιλία που θέλουν να δημιουργήσουν. Αυτή είναι η δυναμική της ελληνικής
ναυτιλίας, και εκεί πρέπει να
επενδύσει η Πολιτεία.

γικά το ίδιο είναι εκεί, όπως και εδώ. Πείτε το όπως θέλετε. Η
πραγματικότητα είναι πως επενδύσαμε στην Ελλάδα εν μέσω
κρίσεως, αφού ένα μικρό γραφείο προσφέρει, φέρνει συνάλλαγμα, δίνει εργασία σε άτομα, που τόσο έχει ανάγκη αυτήν
τη στιγμή η χώρα μας. Αυτά πρέπει να βλέπει η Πολιτεία.
Πιστεύετε πως υπάρχει ασφαλές μέλλον για τους πλοιοκτήτες που θα διαθέτουν πλέον μικρούς στόλους;
Και βέβαια. Αλλιώς δεν θα είχαμε επιχειρήσει να κάνουμε
κάτι. Ο μικρός στόλος μπορεί να μην έχει τις οικονομίες κλίμακας μεν, είναι ευέλικτος δε. Αλλά αυτές οι οικονομίες κλίμακας λίγο-πολύ μπορούν να αυξηθούν με τη χρήση των
third party managers. Αν είσαι επαγγελματίας και αν αγαπάς
και γνωρίζεις καλά αυτό που κάνεις, δεν έχει σημασία πόσα
πλοία έχεις. Ναι, σίγουρα είναι πιο δύσκολο στα δεξαμενόπλοια, όταν με ένα πλοίο προσπαθείς να ναυλώσεις με έναν
oil major, αλλά έχω επιχειρήματα και ως προς αυτό. Εργαζόμουν κάποτε για έναν σοβαρό πλοιοκτήτη που επανήλθε στην
πλοιοκτησία μόνο με ένα VLCC. Ναυλώναμε συνέχεια με oil
majors. Χωρίς πρόβλημα. Γιατί; Επειδή τους είχε πείσει ότι
δεν ήρθαμε ουρανοκατέβατοι, ούτε ήμαστε για μια αρπαχτή.
Λίγο TLC (Τender Loving Care) θέλει και μπορείς να πείσεις
τον πελάτη σου ότι είσαι σοβαρός counterparty. Πιστεύω
ακράδαντα ότι είναι ίσως απλό. Τι να το κάνω αν έχεις 30
πλοία και το HSE (Health and Safety) είναι χαμηλό; Αν δείξεις
ότι το πιστεύεις και είσαι διατεθειμένος να επενδύσεις στο
πλοίο, στην ασφάλεια και τη σωστή εκπαίδευση, τότε θα επιτύχεις και με ένα πλοίο. Οι οικονομίες κλίμακας, βέβαια, αλλάζουν, αλλά εκεί είναι όπως το βλέπει κανείς. Είσαι εδώ για
μια γρήγορη επένδυση ή για να προσφέρεις κάτι παραπάνω
από το να κερδίσεις χρήματα; Ο καθένας κρίνει και πράττει
ανάλογα.
Έχετε εργαστεί για σειρά ετών στην Άπω Ανατολή.
Πιστεύετε ότι η δυναμική των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων και της επιχειρηματικότητας θα μεταφερθεί με εντονότερους ρυθμούς προς τις πρωτεύουσες της Ασίας;
Μπορεί η Ελλάδα, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, να κρατήσει τον εφοπλισμό και τη ναυτοσύνη της με τόσο αθέμιτο ανταγωνισμό;

Ζήτω συγγνώμη γι' αυτό που θα πω, γιατί ίσως ενοχλήσει κάποιους. Ο ανταγωνισμός είναι αθέμιτος διότι εμείς σαν κράτος
τον κάναμε αθέμιτο: Η πολυνομία (και συχνά οι αντικρουόμενοι νόμοι), η έλλειψη μακροχρόνιας στρατηγικής για τη ναυτιλία, οι αψυχολόγητες πολιτικές πράξεις (όπως η κατάργηση
του ΥΕΝ στο παρελθόν) ή ακόμα το γεγονός ότι συχνά υπουργοί Ναυτιλίας αναλαμβάνουν πολιτικοί με μηδαμινές γνώσεις
στον τομέα αυτό. Για εμένα που μεγάλωσα και ζω στο εξωτερικό, σε χώρες με οργάνωση, αυτά είναι αδιανόητα. Έπρεπε
το ΥΕΝ να είναι από τα πρώτα υπουργεία στην κυβερνητική
σειρά. Έπρεπε το ΥΕΝ να ηγείται των εξελίξεων και όχι να τις
ακολουθεί. Έπρεπε το ΥΕΝ να χαράζει μακροχρόνια στρατηγική και να την ακολουθεί πιστά, για το συμφέρον του τόπου,
των επιχειρηματιών και των ναυτικών.
Ναι, γιατί όχι; Και των μεν και των δε. Αρκετά λοιπόν με τον
κρατισμό, που υπηρετεί τα δικά του συμφέροντα, και ας κοιτάξουμε το κοινό συμφέρον.
Το εμπόριο κατευθύνεται ανατολικά, η ναυτιλία κατευθύνεται
ανατολικά, οι ναυλωτές, οι τράπεζες, οι μεγάλες εταιρείες το
ίδιο. Η επιχειρηματικότητα επίσης κατευθύνεται ανατολικά.
Εμείς λοιπόν έχουμε το μεγαλύτερο όπλο για να τους αντιμετωπίσουμε και να παραμείνουμε δυνατοί παίκτες, που θα κινούμε τα νήματα της παγκόσμιας ναυτιλίας. Στο χέρι μας είναι.
Το ελληνικό κράτος όμως έχει καταλάβει τι γίνεται εκεί κάτω
άραγε; Έχει καταλάβει τι έχει να χάσει η Ελλάδα αν δεν στηρίξει τη ναυτιλία της;
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

BULK CARRIERS
Την αντιμετώπιση
της υπάρχουσας κρίσης
στη ναυλαγορά των bulk carriers
καθώς και τις μελλοντικές
κινήσεις σχολιάζουν
διευθυντές εφοπλιστικών
οίκων και διακεκριμένοι
αναλυτές.
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Κρίσιμη χρονιά με σημάδια ευφορίας
Σύντομη ανασκόπηση της αγοράς Bulk Carriers

Της Μαρίας Μπερτζελέτου, Golden Destiny, research department

Ο τομέας των bulk carriers εξακολουθεί να διατηρεί τη δυναμική του στο ρυθμό επενδύσεων και να κρατάει τα ηνία στις
αγορές των μεταχειρισμένων πλοίων έναντι των tankers και
containers, με τις ανησυχίες για την ύφεση της ναυλαγοράς
να εξομαλύνονται από τα σχέδια της Κίνας για τόνωση της οικονομικής της ανάπτυξης το τελευταίο τρίμηνο του έτους και
το επερχόμενο 2013. Η φετινή χρονιά μπορεί να χαρακτηριστεί μια από τις πιο κρίσιμες μετά το τέλος του 2008, καθώς
ο γενικός δείκτης BDI άγγιξε ιστορικά χαμηλά επίπεδα δεκαετίας 1980, με τις συνεχόμενες παραδόσεις των πλοίων να
προκαλούν έντονες πιέσεις στα επίπεδα των ναύλων και δυσκολίες για διακύμανση των εσόδων πάνω από τα λειτουργικά έξοδα των πλοίων.
Στις 6 Φεβρουαρίου 2012, ο γενικός δείκτης BDI έκλεισε στις
647 μονάδες, πλησιάζοντας τα ίδια επίπεδα με την περίοδο
Μαϊου - Ιουνίου 1986, φέρνοντας άσχημες αναμνήσεις από
το Δεκέμβριο του 2008. Στον τομέα των capesizes, τα έσοδα
των πλοίων τερμάτισαν κάτω από τις $3.500/ημέρα, όταν
στις αρχές του Δεκεμβρίου του 2008 τα έσοδα των πλοίων
διακυμαίνονταν σε περίπου $2.500/ημέρα, με τους ναυτιλιακούς παίκτες να ανησυχούν και να προχωρούν σε αποδέσμευση των πλοίων τους μέσω της διάλυσης ή της πώλησης
σε χαμηλά ελκυστικά επίπεδα τιμών προς αγορά.
Γενικά, η ναυλαγορά σε όλα τα μεγέθη των bulk carriers υποφέρει συνεχώς από τις αρχές της χρονιάς καθώς τα επίπεδα
των ναύλων δυσκολεύονται να ξεπεράσουν τις
$10.000/ημέρα, με τα πλοία μεγαλύτερου μεγέθους capesize
να εμφανίζουν έντονη ανάκαμψη από το τέλος του τρίτου τριμήνου του έτους.
Η δυναμική στον τομέα των capesize υποκινείται κυρίως από
την ώθηση των ναυλώσεων των πλοίων από την Κίνα για εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος από Αυστραλία και Βραζιλία
από το τέλος του Σεπτεμβρίου και τη μείωση των κινεζικών
αποθεμάτων σιδηρομεταλλεύματος σε επίπεδα χαμηλότερα
από τον Ιούνιο του 2011 προσφέροντας μια αύξηση στη ζήτηση χωρητικότητας των πλοίων. Ο γενικός δείκτης BDI
έσπασε το ψυχολογικό φράγμα των 1.000 μονάδων το τε-

λευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και στο τέλος του πρώτου
δεκαπενθήμερου του Νοεμβρίου με μια τάση αισιοδοξίας για
το τέλος του τέταρτου και τελευταίου τριμήνου του έτους,
καθώς τα έσοδα των πλοίων στον τομέα capesize έχουν παρουσιάζει αύξηση περίπου 400% από το τέλος του Αυγούστου.
Κινητήριος μοχλός για την τωρινή άνθηση της ναυλαγοράς,
που προσφέρει ανακούφιση και για το επερχόμενο έτος, είναι
ο χαμηλότερος ρυθμός αύξησης ναυπηγήσεων και παραδόσεων νεότευκτων πλοίων, κυρίως στον τομέα των capesize,
από το τέλος του Αυγούστου. Ωστόσο, το θέμα της υπερπροσφοράς των πλοίων, που αποτελεί και βασικό, ανασταλτικό
παράγοντα για την πλήρη ανάκαμψη της ναυλαγοράς, δεν
έχει ακόμη ξεπεραστεί, με το μέγεθος των πλοίων panamax
να πλήττεται από έντονο ρυθμό παραδόσεων τους πρώτους
δέκα μήνες, περίπου στα 323 πλοία έναντι 274 πέρυσι όλη
τη χρονιά.
Η περίοδος 2009-2012 χαρακτηρίζεται από καθοδική πορεία
στις τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων, με τη φετινή χρονιά
να παρουσιάζει τα κατώτατα επίπεδα και τους επενδυτές να
δυναμώνουν την αγοραστική τους δύναμη σε όλα τα μεγέθη
πλοίων και για όλες τις ηλικίες.
Από την άλλη πλευρά, ο ρυθμός διαλύσεων εμφανίζεται πιο
υψηλός από κάθε χρονιά μετά το τέλος της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και ο ρυθμός ναυπήγησης αγγίζει τα χαμηλά επίπεδα του 2009. Tους πρώτους δέκα μήνες της
χρονιάς καταγράφονται συνολικά 304 νέες παραγγελίες bulk
carriers, από 644 το 2011, 1.039 το 2010 και 280 το 2009,
ενώ σημειώνονται συνολικά 451 διαλύσεις από 322 το 2011,
113 το 2010 και 206 το 2009. Το τελευταίο τρίμηνο του
έτους εκτιμάται πως θα κλείσει με συνεχόμενη τάση αύξησης
των επενδύσεων στην αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων,
πολλές διαλύσεις και χαμηλό ενδιαφέρον προς ναυπηγήσεις,
δεδομένων της αβεβαιότητας της ναυλαγοράς, που ακόμη
αδυνατεί να εμφανίσει ισχυρά σημάδια ανάκαμψης, και της
ανερχόμενης οικονομίας της Κίνας να προσφέρει ανάσα στα
ιστορικά χαμηλά επίπεδα των ναύλων.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: BULK CARRIERS

Ο τρόπος αντιμετώπισης
της ναυτιλιακής κρίσης είναι καθαρά
προσωπική υπόθεση κάθε πλοιοκτήτη
Του Θεόδωρου Κεφαλωνίτη, Διευθυντή Tomasos Bros Inc.

Πώς θα αντιμετωπίσετε την υπάρχουσα
κρίση και ποιες θα είναι οι κινήσεις σας
για το άμεσο μέλλον;
Η παρούσα κρίση στη ναυτιλία είναι απόρροια της πολύ σοβαρής παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Οι θαλάσσιες μεταφορές
αγαθών και εμπορευμάτων έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Επιπλέον, έχουν προστεθεί πολλά νεότευκτα πλοία, ενώ η απόσυρση πλοίων από την ενεργό δράση
είναι αργή. Τα γεγονότα αυτά έχουν αποτέλεσμα την ύπαρξη
υπερπροσφοράς πλοίων σε αναζήτηση ναύλου σε σύγκριση
με τους προσφερόμενους ναύλους. Η ναυτιλία είναι καθαρά
βιομηχανία παροχής υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να πράξει σχεδόν τίποτε για να επηρεάσει το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης πλοίων στη ναυλαγορά.
Ο τρόπος αντιμετώπισης της ζοφερής πραγματικά κατάστασης είναι αμιγώς προσωπική υπόθεση κάθε πλοιοκτήτη. Τα
συστατικά είναι βασικά δύο, δηλαδή η οικονομική κατάσταση
της εταιρείας και η αντίληψη για τις εξελίξεις στο άμεσο και

απώτερο μέλλον. Τα μαθηματικά δηλαδή αφενός και το ένστικτο αφετέρου. Εδώ ακριβώς έγκειται και το προσωπικό του
θέματος. Γενικά και σε πρώτη φάση, υπάρχει η παλαιά καλή
«συνταγή» της μείωσης του λειτουργικού κόστους, κατά το
δυνατόν, έως ότου υπερβούμε τη δύσκολη αυτή περίοδο. Εάν
αυτό δεν καταστεί αρκετό, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια
άλλη μαγική λύση για να συνεχίσει να λειτουργεί κάποια ναυτιλιακή εταιρεία χωρίς σοβαρές αναταράξεις και αναπροσαρμογές. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθούν μόνο οι
πολύπλοκες λύσεις, όπως lay up ή πώληση των πλοίων, αναδιάρθρωση τυχόν χρεών προς τράπεζες κτλ.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες με ανθηρά ακόμη οικονομικά. Εταιρείες που είχαν μάθει
καλά το μάθημα της κρίσης του ’81-’87 και δεν υπέπεσαν σε
σοβαρά λάθη. Αυτές οι εταιρείες εξέπληξαν ευχάριστα την
αγορά όταν, μεσούσης της κρίσης, ήταν σε θέση να αγοράσουν μικρής ηλικίας πλοία σε πολύ χαμηλές τιμές. Το παράδειγμα αυτό πρέπει να απασχολήσει σοβαρά τον κόσμο της
ναυτιλίας ώστε να μη βρεθεί ξανά στην ανάγκη να λάβει αυστηρά μέτρα για να επιζήσει.

Η σημερινή κατάσταση, όταν θα εξετάζεται
στο μέλλον, θα αποτελεί άλλη μια ιστορική
χαμηλή αγορά
Του Βασίλη Μπακολίτσα, Director Sea Pioneer Shipping Corporation

Πώς θα αντιμετωπίσετε την υπάρχουσα
κρίση και ποιες θα είναι οι κινήσεις σας
για το άμεσο μέλλον;
Η ναυλαγορά ξηρού φορτίου βρίσκεται σε
ιστορικά χαμηλά επίπεδα εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής καθίζησης και του γεγονό-

τος ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν μαζικές παραγγελίες
πλοίων bulk carriers.
Η σημερινή αγορά απαιτεί από τους πλοιοκτήτες να είναι ρεαλιστές.
Η κρίση θα ξεπεραστεί με υπομονή και κατανόηση των βασικών αιτιών που οδήγησαν στη χαμηλή αγορά.
Σαν πρώτο σχόλιο, θα λέγαμε ότι ο ρυθμός διάλυσης πλοίων
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(scrapping) θα πρέπει να παραμείνει ως έχει, παρ’ όλο που
αυτό το σενάριο είναι ζημιογόνο για πλοιοκτήτες και χρηματοδότες.
Ως δεύτερη σκέψη, οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να επαναδιαπραγματευθούν τις δανειακές τους υποχρεώσεις προς τις
τράπεζες διότι απειλείται η ύπαρξη των εταιρειών τους.
Επιπλέον, η παραγγελία περαιτέρω πλοίων «Eco ships» θα
καθυστερήσει την επάνοδο της αγοράς.
Παρά τις δελεαστικές τιμές ναυπήγησης καινούργιων πλοίων,
οι πλοιοκτήτες οφείλουν να δείξουν αυτοσυγκράτηση.
Αντί να κάνουν νέες παραγγελίες, προτείνεται η αγορά φθηνότερου σύγχρονου στόλου «second hand» από Ιάπωνες
πλοιοκτήτες.
Οι περισσότεροι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν εμπειρία από
προηγούμενες χαμηλές αγορές και εκμεταλλεύονται την
αγορά «second hand» πλοίων για την ανανέωση του στόλου
τους.
Όσοι αγόρασαν ακριβά πλοία στην αιχμή της αγοράς, θα πρέπει να είναι υπομονετικοί και πρόθυμοι να επιμείνουν στα αρχικά σχέδιά τους, σε περίπτωση αδυναμίας αναδιάρθρωσης
των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Εν κατακλείδι, οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν ξαναβρεθεί σε δύσκολες περιόδους και έχουν επανακάμψει, οπότε η σημερινή κατάσταση, όταν θα εξετάζεται στο μέλλον, θα αποτελεί άλλη μια
ιστορική χαμηλή αγορά.

Ίσως, τελικά, απαιτεί μεγαλύτερη πείρα
και σωφροσύνη το να διαχειριστεί κανείς
την άνοδο της αγοράς, παρά την πτώση...

Του Γιάννη Συρίγου, Financial Dept. Iolcos Hellenic Maritime Enterprises Co. Ltd

Πώς θα αντιμετωπίσετε την υπάρχουσα
κρίση και ποιες θα είναι οι κινήσεις σας
για το άμεσο μέλλον;
Για να απαντήσω, θα ήταν χρήσιμο να ανατρέχαμε στο παρελθόν, περιγράφοντας όχι τι
κάνουμε τώρα, εν μέσω της κρίσεως, αλλά τι
κάναμε προτού η κρίση επέλθει, την εποχή
των παχέων αγελάδων, δηλαδή την περίοδο 2003-2008.
Την περίοδο εκείνη βιώσαμε την απόλυτη ουτοπία: αγόραζε
κάποιος ενα πλοίο, οι τράπεζες σχεδόν παρακαλούσαν να το
χρηματοδοτήσουν με 80-85% προσφέροντας ως δέλεαρ ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια, που έφταναν έως και 0,75%, και εν
συνεχεία το ναύλωνε μέσα από μια διαδικασία η οποία παρέ-

πεμπε περισσότερο σε πλειοδοτικό διαγωνισμό παρά ναύλωση εμπορικού πλοίου, και σε 2 με 3 χρονια (αν όχι λιγότερο) η επένδυση είχε αποπληρωθεί!
Ήταν πολύ εύκολο την περίοδο εκείνη να παρασυρθεί κάποιος, βλέποντας έναν πακτωλό χρημάτων να κερδίζεται τόσο
γρήγορα και με τόση ευκολία σε αυτό το νέο Ελντοράντο της
θάλασσας. Την εποχή εκείνη, πολλοί έδειξαν να ξεχνούν βασικούς κανόνες της ναυτιλίας (αλλά και της επιχειρηματικότητος εν γένει), όπως το «αγόρασε χαμηλά και πούλα ψηλά»,
το «έχε ένα βαπόρι στη θάλασσα, αλλά έχε κι άλλο ένα στη
στεριά» και το «πιάσε μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι σου», κανόνες με τους οποίους έχουν γαλουχηθεί γενιές ολόκληρες
επιτυχημένων εφοπλιστών και τους οποίους, όσοι λησμόνησαν, το πλήρωσαν πολύ ακριβά.
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Έχοντας φυσικά κι εμείς κάνει τα λάθη μας, όπως όλοι, σ’
αυτή την πρωτοφανή αγορά, εν τούτοις δεν παρασυρθήκαμε
σε βαθμό που να μας φέρει αναστάτωση. Ναυπηγήθηκε ένας
ικανοποιητικός αριθμός πλοίων στην αρχή της ανόδου σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, ενώ πωλήθηκαν κάποια εξ αυτών σε
εξαιρετικές τιμές, προκειμένου να κατοχυρωθούν τα κέρδη
της εταιρείας και να δημιουργηθεί ρευστότητα. Παράλληλα,
με το πλεόνασμα που είχε δημιουργηθεί από την πολύ καλή
αγορά, δόθηκε προτεραιότητα στην πλήρη αποπληρωμή των
δανειακών υποχρεώσεων. Τέλος, η εταιρεία ακολούθησε μια
επιτυχημένη πολιτική ναυλώσεων, βασισμένη στις μακροχρόνιες ναυλώσεις και απαρέγκλιτα με φερέγγυους ναυλωτές. Η
πολιτική αυτή ίσως την εποχή εκείνη φάνταζε αρκετά συντηρητική, καθώς επί αρκετά χρόνια οι τιμές του spot υπερτερούσαν κατά πολύ αυτών των χρονοναυλώσεων και,
επιπλέον, πολλοί ναυλωτές κατωτέρας ποιότητος πλήρωναν
premiums ενώ ήταν άψογοι στην τήρηση των υποχρεώσεών
τους προς τους πλοιοκτήτες (όσο φυσικά η αγορά ήκμαζε).
Όταν όμως ο τροχός γύρισε, η «υπερσυντηρητική» αυτή πολιτική απεδείχθη σωτήρια, καθώς για κάποια χρόνια μετά την
πτώση του 2008 ο στόλος που διαχειρίζεται η εταιρεία αποτελούνταν από αριθμό πλοίων τα οποία ήταν ναυλωμένα με
υψηλότατες τιμές, όταν στην αγορά γινόταν κυριολεκτικά αιματοχυσία και οι ελλειμματικοί ναυλωτές εγκατέλειπαν τους
πλοιοκτήτες τον ένα μετά τον άλλον. Για να βρεθεί όμως η
εταιρεία σε αυτή την «ευτυχή» θέση, την εποχή που έπαιρνε
τις αποφάσεις αυτές θυσίαζε -εκουσίως- αρκετά εκατομμύρια
δολάρια, σε αντάλλαγμα φυσικά με την ασφάλεια της χρονοναύλωσης και του καλού ναυλωτή.
Οι παραπάνω κινήσεις επέτρεψαν στους πλοιοκτήτες να προβούν σε ναυπηγήσεις ενός μικρού αριθμού πλοίων, τα οποία,
ομολογουμένως, είναι ακριβά με τα σημερινά δεδομένα της
αγοράς. Ναυπηγήσεις που όμως πραγματοποιήθηκαν ύστερα
από «stress tests», που προσομοίαζαν συνθήκες εξαιρετικά
χαμηλής αγοράς (ως worst case scenario) και μόνον εφόσον

Ήταν πολύ εύκολο την περίοδο εκείνη να παρασυρθεί κάποιος, βλέποντας
έναν πακτωλό χρημάτων να
κερδίζεται τόσο γρήγορα
και με τόση ευκολία σε
αυτό το νέο Ελντοράντο
της θάλασσας. Την εποχή
εκείνη, πολλοί έδειξαν να
ξεχνούν βασικούς κανόνες
της ναυτιλίας

διαπιστώθηκε ότι η αγορά τους δεν διακινδυνεύει και τη βιωσιμότητά τους.
Τα παραπάνω δεν τα παραθέτω για να διαφημίσω την Iolcos
Hellenic, καθώς -όπως προείπα- ουδείς μπορούσε να προβλέψει την άνοδο του 2003 ή την πτώση του 2008. Τα αναφέρω όμως επειδή καταδεικνύουν τη σημασία της συνετής
διαχείρισης σε περιόδους υπερβολικής ευφορίας. Όταν ο
ανοδικός κύκλος ολοκληρωθεί και επέλθει η πτώση (και μάλιστα όσο πιο απότομη η άνοδος, τόσο πιο βίαιη η πτώση),
ένας εφοπλιστής με μεγάλο στόλο (μεγαλύτερο από αυτόν
που επιτρέπει η οργάνωσή του), με πολιτική spot ναυλώσεων
και, κυρίως, με βαρύ δανεισμό, έχει πολύ μικρά περιθώρια
ελιγμών.
Προσπαθεί απλώς να επιβιώσει, ελέω δανειακών υποχρεώσεων και διακυμάνσεων της αγοράς, με τα συνηθισμένα
όπλα: επιμηκύνσεις, επαναδιαπραγματεύσεις, περικοπές εξόδων κ.ά. Φυσικά, ούτε λόγος για νέες αγορές, αφού το «πολεμικό του σεντούκι» εξαντλήθηκε αγοράζοντας υπερβολικά
ακριβά πλοία κατά τη διάρκεια του ανοδικού κύκλου.
Αντιθέτως, εταιρείες που είχαν ως αρχή τη λαϊκή ρήση «φύλαγε τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά», μπορούν πιο εύκολα
να ελιχθούν εν μέσω κρίσεως και, επομένως, να προβούν σε
νέες επενδύσεις σε πολύ πιο «εύπεπτες» τιμές, κάτι το οποίο
βρίσκεται στα σχέδια της Iolcos Hellenic Maritime Enterprises.
Το συμπέρασμα από όλα αυτά; Ίσως, τελικά, απαιτεί μεγαλύτερη πείρα και σωφροσύνη το να διαχειριστεί κανείς την
άνοδο της αγοράς, παρά την πτώση...
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Ποιος (και γιατί) θα ξυπνήσει το
Δράκο από τη σπηλιά του;*

Η Κίνα, η χώρα του 1,3 δισ. κατοίκων, αποτέλεσε πρόσφατα τον
κορυφαίο προορισμό για ξένες άμεσες επενδύσεις, αφού στο
πρώτο εξάμηνο του έτους προσείλκυσε διεθνείς επενδύσεις που
ξεπέρασαν τα 59,1 δισ. δολάρια «εκθρονίζοντας» τις ΗΠΑ, για
πρώτη φορά από το 2003, που προσείλκυσαν 57,4 δισ. δολάρια.

Του Ηλία Μπίσια

ιλιγγιώδης οικονομική ανάπτυξη όμως της κάποτε
απομονωμένης χώρας της Ανατολής δεν εφησυχάζει
την πολιτική της ηγεσία, αφού τα κοινωνικά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει είναι χρόνια, πολύπλοκα
και δυσεπίλυτα. Η χώρα των Δράκων γνωρίζει καλά ότι ο μεγαλύτερος κριτής και τιμωρός της είναι ο ίδιος ο δράκος...
Στην Κίνα μπορείς να γίνεις πλούσιος, πολύ πλούσιος, φτάνει
να μην αμφισβητήσεις την πολιτική ηγεσία ή, έστω, να αντιδράσεις δημόσια (ή ιδιωτικά) στο ιδεολογικό κατεστημένο
που συντηρείται από γενιά σε γενιά στο Κομμουνιστικό Κόμμα
ή στους δαιδαλώδεις διαδρόμους της κυβέρνησης.
Αλλού πάντως συγκεντρώνεται η πραγματική εξουσία: Το Πολιτικό Γραφείο (το γνωστό κινεζικό Politburo*) μέσω της μόνιμης κεντρικής επιτροπής του, υπό τη «συντηρητική» του
ιδεοληψία, συρρίκνωσε ή μάλλον καταπάτησε οποιαδήποτε
έκφανση δημοκρατικής μεταστροφής στην καθημερινότητα
των Κινέζων πολιτών, παρά το αλματώδες και ανέλπιστο

Η

Σημ.: Ο δράκος είναι εθνικό σύμβολο της Κίνας, και γι' αυτό οι Κινέζοι αυτοαποκαλούνται «απόγονοι του Δράκου». Είναι σύμβολο δύναμης, ευγένειας, ανωτερότητας και ασφάλειας. Κάποιοι μύθοι θέλουν το Δράκο να περιορίζει τα
κατώτερα ανθρώπινα συναισθήματα και κυρίως την αλαζονεία και την απληστία. Στην κινεζική αστρολογία ο Δράκος είναι ένα από τα 12 ζώδια και συμβολίζει την άνοιξη, την Ανατολή και την αλλαγή.
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άνοιγμα της οικονομίας προς τη Δύση.
Πεποίθηση των ολιγάριθμων μελών του είναι ότι μέσα από
τη συγκέντρωση των δυνάμεων στα χέρια τους, της άκαμπτης
«σταθερότητας» της πολιτικής εξουσίας και της πάταξης οποιασδήποτε ανατροπής η κοινωνία θα αφήσει... το Δράκο να
κοιμάται ανενόχλητος. Εντούτοις, η διαφθορά στα ανώτατα
κυβερνητικά κλιμάκια, η έλλειψη αντικειμενικής και άμεσης
κατανομής της δικαιοσύνης, η καταπάτηση της ελευθεροτυπίας, η απόλυτη αδιαφάνεια στις πολιτικές αποφάσεις αποτελούν για πολλούς αρθρογράφους τους κεντρικούς
πυλώνες της κινεζικής διακυβέρνησης.
Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και κινητήρια
δύναμη για τις οικονομίες της Δύσης είναι πασιφανές ότι δεν
επιθυμεί (ακόμη) να εκδημοκρατιστεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Παρ' όλα αυτά, το Πεκίνο γνωρίζει καλά ότι
η εμμονή στη συντηρητική αγκύλωση του παρελθόντος μόνο
σε καλό δεν θα οδηγήσει τη χώρα.
Η νέα γενιά, απόλυτα εξαρτημένη από το Διαδίκτυο -σε επίπεδα εμμονής όπως περιγράφουν οι διεθνείς αναλυτές-, δεν
θα επιτρέψει τη συνέχιση του αδιαφανούς κατεστημένου. Όσο
και να περιορίζει το Πεκίνο την πρόσβαση των νέων σε συγκεκριμένες ειδησεογραφικές σελίδες (πρόσφατα παρεμποδίστηκε η αναμετάδοση της ιστοσελίδας των Times της Νέας

Υόρκης, επειδή φιλοξένησε άρθρο που καταφαινόταν εναντίον της κρατικής πολιτικής) ο συνεχιζόμενος εφηβικός και
νεανικός θυμός μετατρέπεται σε οργή.
Τα διεθνή ΜΜΕ και αναλυτές από την Ιαπωνία και τη Δύση
αναφέρουν ότι τον περασμένο χρόνο πραγματοποιήθηκαν πιθανόν πάνω από 350.000 διαδηλώσεις, τετραπλάσιες απ’ ό,τι
πριν από μια πενταετία. Ο Κινέζος έμαθε πλέον να διαδηλώνει
παρά την πλήρη αποσιώπηση των συγκεκριμένων στοιχείων
και τον μόνιμο φόβο της σκληρής δίωξής του (συνήθως οι
διαδηλωτές καταδικάζονται σε καταναγκαστικά έργα στις
σκληρές κινεζικές φυλακές, ενώ αριθμητικά στοιχεία τόσο για
τις διαδηλώσεις όσο και τους καταδικασμένους αντιφρονούντες αποσιωπούνται με κάθε τρόπο). Οι διαδηλώσεις στρέφονται κυρίως προς τη βίαιη συμπεριφορά της τοπικής
αυτοδιοίκησης, ειδικά σε θέματα απαλλοτριώσεων, την αντίδραση στη μονομανία της άρχουσας τάξης και την αδιαλλαξία
έναντι των θρησκευτικών, εθνικών και κοινωνικών μειονοτήτων. Ο Δράκος όμως βρήκε έναν καλοθελητή... επισκέπτη στη
σπηλιά του! Ο διεθνής Τύπος, και ειδικά ο αγγλοσαξονικός,
ενίοτε κατευθυνόμενος, δεν παραλείπει σε τακτικότατη βάση
να επαινεί μεν την οικονομική πορεία της Κίνας, αλλά να στιγματίζει και να καυτηριάζει την άθλια (κατά τα γραφόμενά του)
καθημερινότητα για τη μεγάλη μερίδα των ανυπεράσπιστων
πολιτών. Πολλά ΜΜΕ, μάλιστα, τολμούν να προβούν σε συγκρίσεις με τις αραβικές χώρες και να υπενθυμίσουν στο Politburo της Κίνας πως η Αραβική Άνοιξη μπορεί να επεκταθεί
ξαφνικά και προς την Άπω Ανατολή.
Στις 8 Νοεμβρίου, μαζί με τις αμερικανικές εκλογές, η κυβέρνηση της Κίνας πέρασε σε νέα χέρια. Ανάλογα με το όραμα
και κυρίως με τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η νέα ηγεσία, θα κριθεί όχι μόνο η ηρεμία του... Δράκου αλλά και του
παγκόσμιου εμπορίου και της οικονομίας. Ένα σπίρτο και μία
σπίθα μπορεί εύκολα να ανατινάξει την αυτοκρατορία όπου
ανακαλύφθηκε η πυρίτιδα. Και το σπίρτο είναι στα χέρια της
Δύσης, αλλά η σπίθα είναι και πάλι, ύστερα από πολλές δεκαετίες, στα χέρια του απλού λαού, ο οποίος γνωρίζει καλά
από βίαιες και αιφνίδιες επαναστάσεις. Το θέμα είναι ότι
όποιος παραδώσει το σπίρτο θα ξυπνήσει από τη σπηλιά του
τον κοιμισμένο δράκο, με άγνωστες συνέπειες.

* Η μόνιμη 9μελής Κεντρική Επιτροπή του κινεζικού Politburo (Central Politburo Standing Committee of the Communist Party of China) αποτελεί σήμερα,
μέσα στη βυζαντινή δομή και εσωστρέφειά της, το κορυφαίο ιεραρχικό όργανο,
με εξασφαλισμένες όλες τις απόλυτα σημαντικές εξουσίες, αρμοδιότητες και
δυνάμεις για τη διακυβέρνηση αλλά και τον έλεγχο της αχανούς χώρας.
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ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Παρούσα κατάσταση και προοπτικές

Γράφει σαν ένας απλός άνθρωπος που τυγχάνει να έχει επισκεφτεί
την Κίνα αρκετές φορές, που έχει έλθει σε επαφή, έχει ακούσει, μιλήσει, διαπραγματευτεί με σημαντικούς παράγοντες της εκεί οικονομίας και που, ως εκ τούτου, μεταφέρει εδώ προσωπικά βιώματα.
«Quantity must give room to quantity and quality» (G.J.F.)
«A new development model coupled with political reform» (H.Z.D.)

Tου Γ. Μπάνου, Μεσίτη αγοραπωλησιών πλοίων, συμβούλου ναυπηγήσεων

Όταν μου ζητήθηκε να γράψω ένα άρθρο περί της κινεζικής
οικονομίας ενταγμένο στο σχετικό αφιέρωμα του ανά χείρας
φύλλου, έπεσα σε σκέψη. Να γράψω σαν ένας πολιτικός αφού δεν είμαι πολιτικός. Να γράψω σαν ένας οικονομολόγος - αφού δεν είμαι οικονομολόγος. Τελικά αποφάσισα να
γράψω σαν ένας απλός άνθρωπος -διότι αυτό είμαι- που τυγχαίνει να έχει επισκεφτεί την Κίνα αρκετές φορές (δεν θυμούμαι πια πόσες!), που έχει έλθει σε επαφή, έχει ακούσει,
μιλήσει, διαπραγματευτεί με σημαντικούς παράγοντες της
εκεί οικονομίας και που, ως εκ τούτου, μεταφέρει εδώ προσωπικά βιώματα. Το σπουδαιότερο, συμβουλεύτηκα και φίλους, Κινέζους και ξένους, που, από τη θέση και την
καλλιέργειά τους, είναι σε θέση να γνωρίζουν και βάσιμα να
σχολιάζουν πρόσωπα και πράγματα. Κατά το δυνατόν, θα
αποφύγω στατιστικές και αριθμούς, άπαξ και αυτά είναι εγκύρως διαθέσιμα «από πρώτο χέρι» και θα περιοριστώ σε
ό,τι δεν συνιστά για μένα δάνειο και σε ό,τι ουδείς μπορεί να
μου υποκλέψει: τις εμπειρίες μου και εκείνες των φίλων μου.
Αν και διατηρούσα επαφές με την Κίνα από πολύ παλαιότερα,
από την εποχή που τους πουλούσαμε μερικά πλοία second
hand και περισσότερα παλαιά για διάλυση, οι επαφές μου
που μπορεί να κάνουν κάποια αίσθηση για τους σκοπούς του
παρόντος αναφέρονται στα περίπου 20 τελευταία έτη, με το

άνοιγμα, δηλαδή, της κινεζικής ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας στον κόσμο. Δεν παραμένω, όμως,
στα παλιά πια εκείνα χρόνια, από τα οποία θα κρατήσω μόνο
τις δυσκολίες. Δυσκολίες που κυρίως οφείλονταν στην έλλειψη εξοικείωσης με τη διεθνώς πια καθιερωμένη επαγγελματική πρακτική. Με άλλα λόγια, με τους κανόνες της αγοράς
στη θέση των οποίων ενίοτε έδρευε η λογική του κρατικού
φορέα. Και ακόμα θα σημειώσω τις ελλείψεις σε υποδομές,
τόσο μέσα στις επιχειρήσεις όσο και στην έξω ζωή της
πόλης. Ας προσθέσω και την ανάγκη επαφής με τα ηγετικά
στελέχη μέσω διερμηνέως άπαξ και τα περισσότερο έμπειρα
και ικανά εξ αυτών, έχοντας περάσει εν τη ασκήσει των διευθυντικών καθηκόντων τους μέσα από τη δοκιμασία της πάλαι
ποτέ «Πολιτιστικής Επανάστασης», δεν έπρεπε να ξέρουν και δεν ήξεραν- ξένες γλώσσες.
Στα κατοπινά χρόνια, πολλές φορές εξεπλάγην ευχάριστα,
διαπιστώνοντας το βαθμό προσαρμογής τους στις τρέχουσες
ανάγκες, διευθυντικές και τεχνικής φύσεως, σε ολόκληρη την
πυραμίδα, από την κορυφή μέχρι και τον τελευταίο εργάτη.
Γεγονός που εύκολα εξηγείται αν ληφθεί υπ’ όψιν το υψηλό
πολιτιστικό επίπεδο, που ξεκινά από τα βάθη των αιώνων και
εμφωλεύει στο πνεύμα και στην ψυχή κάθε Κινέζου. Στο σημείο αυτό, χάριν της επικύρωσης της προηγούμενης φράσης
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μου, σημειώνω ότι από τις 66 χώρες που έχω επισκεφτεί στη
ζωή μου, είναι ίσως η μοναδική που στο άκουσμα της λέξης
«Έλληνας» («σελά») και ο τελευταίος πωλητής λαϊκής αγοράς
θα σου δώσει το χέρι και, πιθανόν, θα αναφερθεί στον Πλάτωνα, τον Σωκράτη, τον Αριστοτέλη και, φυσικά, στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Αν τώρα θελήσει κανείς να αναφερθεί στα 10 τελευταία χρόνια, που συμπίπτουν με τη θητεία στα ανώτατα αξιώματα του
δίδυμου Χου Τζιντάο και Γουέν Τζιαμπάο, θα διαπιστώσει κάποια στασιμότητα του πολιτικού συστήματος, με απόλυτη κυριαρχία του ΚΚΚ. Παράλληλα, όμως, δεν μπορεί να αγνοήσει
την τεράστια πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον αμιγώς οικονομικό τομέα. Πρόοδο που ανέδειξε τη χώρα στη θέση της
δεύτερης οικονομικής δύναμης στον κόσμο. Όσον αφορά
στην πρώτη μου διαπίστωση (πολιτική), για την καλή τάξη
οφείλω να επισημάνω την πλήρη σχεδόν έλλειψη απτών επιδράσεων του συστήματος στην καθημερινότητα - τουλάχιστον με τη ματιά ενός ξένου…
Την οικονομική πρόοδο μπορεί κανείς να αποδώσει κατά
πρώτο λόγο στη στροφή που συντελέστηκε στα χρόνια του
αείμνηστου Deng Xiao Ping (1992) σε απόλυτο, βεβαίως,
συνδυασμό με την άκρα εργατικότητα ενός λαού γαλουχημένου με το πνεύμα της συλλογικότητας (χαρακτηριστικό όλων
σχεδόν των λαών της Άπω Ανατολής). Σπουδαίο ρόλο διαδραμάτισε, βεβαίως, και η συγκυρία της τετραετίας 20042008 με την παγκόσμια ευφορία και την αντίστοιχη εξαγωγική
δραστηριότητα της Κίνας σε ΗΠΑ, Ενωμένη Ευρώπη και στον
λοιπό κόσμο αλλά και της πρωτοφανούς αύξησης της ζήτησης σε πρώτες ύλες (σιδηρομετάλλευμα, άνθρακα, πετρέλαιο
μα και σιτηρά, με αυτήν τη σειρά σπουδαιότητας), που η ίδια
προκάλεσε.
Όλα αυτά όμως μπορεί να ανήκουν πια σε ένα «παρελθόν»
που καλύπτει μέχρι και το χθες, καθώς οι οικονομικές εξελίξεις φαίνεται να έχουν φτάσει σε σταυροδρόμι που σέρνει
πίσω του πολλά προβλήματα, αλλά και πολλές προσδοκίες.
Το πρόβλημα της απασχόλησης εκατοντάδων εκατομμυρίων
πολιτών που, όπως συνήθως, είναι συμφυές με τις διαδικασίες ανανέωσης του οικονομικού μοντέλου, εν δυνάμει φέρει
στο προσκήνιο κοινωνικά ζητήματα, που επισείουν κινδύνους
πολιτικών ανωμαλιών.
Το πρόβλημα επιτείνεται από τη σχεδόν παγκόσμια οικονομική κρίση που αρνητικά επιδρά επί των εξαγωγών, ιδίως
εκείνων προς τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο φίλος
μου Y.H.G., καλός γνώστης των εξελίξεων, δεν ανησυχεί ιδιαίτερα. «Η άνεση που παρέχουν στη χώρα τα υψηλά συναλλαγματικά αποθέματα», αποφαίνεται με βεβαιότητα,
«επιτρέπουν την αναπλήρωση του εξαγωγικού ελλείμματος
με ανάλογη στροφή προς την εσωτερική κατανάλωση και τα
έργα υποδομής». Είναι αυτή η λύση; Σε κάποιο βαθμό, ναι!
Χωρίς όμως να αποτελεί πανάκεια. Διότι, για να διατηρηθεί η
ανάπτυξη στον επιθυμητό βαθμό, απαιτείται και επικέντρωση
στην ποιότητα. G.W.F. και G.J.F. συγκλίνουν στη διαπίστωση και

συνιστούν «quantity must give room to quality and quantity».
«Η Κίνα έχει πίσω της μακρά ιστορία», συμπληρώνουν, «που
παρέχει μαθήματα για το σήμερα. Η παρούσα φάση αριθμεί
μόλις 63 έτη και ασφαλώς έχει μέλλον, πιθανόν εκατονταετηρίδων. Με δεδομένο τον όγκο της οικονομίας της χώρας,
όμως, μάλλον είναι δύσκολο να επιτευχθεί η στροφή στην
ποιότητα σε σύντομο χρόνο. Έχουμε, βέβαια, ένα λαό ολιγαρκή και εργατικό, που βλέπει το εισόδημά του και το επίπεδο της ζωής του βαθμηδόν να βελτιώνεται. Παράλληλα
όμως πιστεύει ότι δεν υπάρχει "free dinner" σε αυτόν τον
κόσμο».
Σαν σε παρένθεση, αναφερόμενος στην εργατικότητα αυτού
του λαού, φέρνω στη μνήμη μου περιπτώσεις που προκαλούν έκπληξη ανάμεικτη με θαυμασμό. Τι να πρωτοθυμηθεί
κανείς! Το χρόνο που απαιτήθηκε στην οικοδόμηση του
Pudong ή τον ανυψωμένο αυτοκινητόδρομο δίπλα στο Hilton
της Σαγκάης που λειτουργούσε ενώ προ εξαμήνου δεν…
υπήρχε. Και συγκρίνω με τα ημέτερα (τον Κηφισό, π.χ.).
Παράλληλα με τα ανωτέρω, άλλοι συνομιλητές επισημαίνουν
την επείγουσα ανάγκη πολιτικών μεταρρυθμίσεων με την έννοια της φιλελευθεροποίησης που φτάνει μέχρι τη συνταγματική αλλαγή, που να προβλέπει τη σύσταση πολιτικών
κομμάτων. Ίσως αυτό να βρίσκεται πέρα από τις προθέσεις
και τις τρέχουσες δυνατότητες των ιθυνόντων, θεωρείται
όμως από πολλούς το πιο δραστικό μέσο καταπολέμησης της
διαφθοράς που, κατά κοινή πια ομολογία, εμφωλεύει στις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές ελίτ της χώρας, όπως ομολογείται και από τα πλέον επίσημα χείλη. Μόλις προ
εβδομάδων (18ο συνέδριο, 8 Νοεμβρίου 2012), ο απερχόμενος πρόεδρος Χου Τζιντάο μιλούσε για «ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης σε συνδυασμό με πολιτικές μεταρρυθμίσεις». Στην
έννοια των μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνονται και κάποιες αλλαγές διεθνούς ενδιαφέροντος στο νομικό καθεστώς της
χώρας, ιδίως στον εμπορικό τομέα.
Ενδεχόμενη αλλαγή στο σύνολό της πρέπει να περικλείει ένταση της αναπτυξιακής προσπάθειας, που αν δεν φτάνει τα
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Την οικονομική πρόοδο
μπορεί κανείς να αποδώσει
κατά πρώτο λόγο στη στροφή
που συντελέστηκε στα χρόνια
του αείμνηστου Deng Xiao
Ping (1992) σε απόλυτο,
βεβαίως, συνδυασμό με την
άκρα εργατικότητα ενός λαού
γαλουχημένου με το πνεύμα
της συλλογικότητας

11% των προσφάτων ετών, δεν θα υπολείπεται του 8%, ποσοστό που πολλοί Κινέζοι θεωρούν ρεαλιστικό.
Με δεδομένη τη συγκριτικά χαμηλή ποιότητα των εγχώριων
ενεργειακών πηγών, η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί βασικό
μέλημα των αρμοδίων, ζήτημα που σαφώς και επηρεάζει την
ασκούμενη εξωτερική πολιτική. Στον τομέα της μεταφοράς
δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Τόσο η ανάπτυξη εθνικών μεταφορέων (βλέπε και πρόσφατη ναυπηγική
παραγγελία που φέρεται να αγγίζει τις 50 μονάδες μεγέθους
VLCC) όσο και η συνεργασία με εξωχώριους μεταφορείς (των
Ελλήνων αποτελούντων τον βασικό κορμό) εγγυώνται εύρυθμη λειτουργία.
Ανάλογη εμπιστοσύνη δείχνουν και στις προοπτικές απρόσκοπτης εξασφάλισης των βασικών πρώτων υλών, δεδομένου
ότι αποτελούν τους κύριους πελάτες χωρών που στον εξαγωγικό τομέα εξαρτώνται από αυτές (Αυστραλία, Βραζιλία,
Ινδία κ.ά.). Πέρα όμως από την εισαγωγή πρώτων υλών, τόσο
σε διπλωματικό όσο και σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας,
απαιτείται η επίτευξη κάποιας ισορροπίας στο ισοζύγιο συναλλαγών με τρίτες χώρες (ΗΠΑ, Ε.Ε. κ.ά.) που διατυπώνουν
έντονα παράπονα τα οποία, αν δεν ικανοποιηθούν, δεν θα παραμείνουν εσαεί απλά παράπονα.
Πολλοί από τους συνομιλητές μου αποδίδουν μεγάλη σημασία και στην επιτυχή προσέλκυση μελλοντικών ξένων επενδύσεων με, ή χωρίς, την ταυτόχρονη αγορά τεχνολογίας. Με
δεδομένη την πρόθεση αύξησης των στρατιωτικών δαπανών,
η τελευταία δεν είναι σε όλη της την έκταση εφικτή, πράγμα
που επιβάλλει ένταση στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης με παράλληλη προσφυγή σε εξωχώριες λύσεις. Ήδη δεκάδες χιλιάδες Κινέζοι φοιτητές φοιτούν σε πανεπιστήμια του
εξωτερικού.
Όμως, ως προϊόν των δικών μου προσωπικών εμπειριών, ας
μου επιτραπεί εδώ να σημειώσω (και να καταλήξω) για το
πρόβλημα της εσωτερικής μετανάστευσης. Η ανισορροπία

της ανάπτυξης μεταξύ των ανατολικών (παραθαλασσίων) περιοχών και των εσωτερικών (μέσων και δυτικών) επαρχιών
προκαλεί και εντείνει το φαινόμενο της πληθυσμιακής μετακίνησης προς τα μεγάλα και ανεπτυγμένα αστικά κέντρα τα
οποία, φυσικά, αδυνατούν να ενσωματώσουν έναν τέτοιον
αριθμό ανθρώπων, που, παρά τις ομολογουμένως εντατικές
προσπάθειες της εξουσίας, εν μέρει περιπίπτουν σε εξαθλίωση και παραβατικότητα.
Το αιώνιο πρόβλημα της εκάστοτε μαζικής μετανάστευσης
που, μέχρι να βρει διεξόδους, φέρνει δυστυχία και πόνο.
Για χάρη της γενίκευσης, απέφυγα ενσυνείδητα κάθε αναφορά στον καθαυτό τομέα της ειδικότητάς μου, τη ναυπηγική
βιομηχανία, που, από τη φύση της, αποτελεί καθρέφτη του
συνόλου. Απλώς θα αναφέρω ότι η τρέχουσα κρίση έχει επιφέρει προβλήματα έλλειψης νέων παραγγελιών, που για τις
κρατικής υπόστασης μονάδες και μερικά σημαντικά ιδιωτικά
ναυπηγεία φαίνεται να αντιμετωπίζεται με κρατική φροντίδα
ενώ, για τα λοιπά, προβάλλει υπαρξιακό θέμα.
Η νέα ηγεσία φέρνει μαζί της τις προσδοκίες αλλαγής που,
αν κρίνει κανείς από το ιστορικό των προσώπων, αποκλίνει
προς φιλελεύθερες λύσεις «λελογισμένου βάθους και πλάτους». Ίσως, η χώρα δεν είναι ακόμη έτοιμη για τη «μεγάλη
αλλαγή». Είναι ακόμη κάπως νωρίς για αξιολογήσεις και εξαγωγή συμπερασμάτων. Η αισιοδοξία -τόσο για την ίδια την
Κίνα όσο και για τους συναλλασσόμενους με αυτήν- είναι η
καλύτερη και ασφαλέστερη επιλογή.
Για τους πολλούς, η Κίνα είναι μια αλλόκοτη χώρα, παράξενη
και ακατανόητη όσο και η γλώσσα της. Κατ’ επέκταση, ένας
τόπος επικίνδυνος, κατάλληλος -για να κάνω χρήση μιας αρχαίας ελληνικής ρήσης- για να αναχωρεί κανείς από αυτόν!
Για όσους όμως, όπως τον γράφοντα, είχαν την τύχη να τη
γνωρίσουν και την ικανότητα να την καταλάβουν, αποτελεί τη
μία όψη του νομίσματος του παγκόσμιου πολιτισμού - την
άλλη κοσμεί το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Και, ως γνωστόν, οι
δύο όψεις ενός νομίσματος είναι ισότιμες…
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Οι κινεζικές τράπεζες πιο κοντά στην
ελληνική ναυτιλία

Οι τραπεζικοί όμιλοι που έχουν πραγματοποιήσει τα περισσότερα
δάνεια από την αρχή του 2012 έως σήμερα.

Του Γ. Ξηραδάκη, Διευθύνοντος Συμβούλου XRTC Business Consultants

Η κρίση στις τράπεζες επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της ναυτιλίας και δημιούργησε μεγάλα ερωτήματα για
το μέλλον. Οι δύσκολες συνθήκες στη διεθνή οικονομία και
η συνεχιζόμενη αύξηση πλεονάσματος πλοίων δημιουργούν
μεγάλη ανασφάλεια στις ναυτιλιακές εταιρείες τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Οι τράπεζες είναι σχεδόν αδύναμες στο να προχωρήσουν για τρίτη συνεχιζόμενη χρόνια
σε αναδιαρθρώσεις και πολλές είναι αυτές που έχουν μπει
σε τροχιά εξόδου από τη ναυτιλία. Μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι
που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ναυτιλιακής χρηματοδότησης την περασμένη δεκαετία σταμάτησαν τις χορηγήσεις ναυτιλιακών δάνειων ή ακόμη
ανακοίνωσαν την αποχώρηση από τον κλάδο. Η Τράπεζα της
Ιρλανδίας, η γαλλική Νatixis, η αγγλική Lloyd's TSB είναι
τρανά παραδείγματα. Επίσης, άλλες ισχυρές τράπεζες των
τελευταίων ετών οδηγούνται σε σταδιακή μείωση των χαρτοφυλακίων, αφού οι νέες χορηγήσεις τους, εάν υπάρχουν,
αντιστοιχούν στο 10% με 20% των αποπληρωμών τους στην
καλύτερη περίπτωση. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τους
10 τραπεζικούς ομίλους που έχουν πραγματοποιήσει τα περισσότερα δάνεια από την αρχή του 2012 έως σήμερα.

Οι νέοι πρωταγωνιστές δεν είναι άλλοι από τις κινεζικές τράπεζες, που εργάζονται πολύ σκληρά για να επιτύχουν τη διεθνοποίηση των ναυτιλιακών χαρτοφυλακίων. Έχοντας
εφόδια την κυβερνητική στήριξη, τη ρευστότητα και την
ανάγκη στήριξης των κινεζικών ναυπηγιών, οι κινεζικοί τραπεζικοί οργανισμοί θα μπορέσουν να καλύψουν μέρος της
έλλειψης των ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων παραδοσιακών δυτικών μεγάλων δυνάμεων. Άλλωστε, οι Έλληνες εφοπλιστές χτίζουν τα περισσότερα πλοία τους στην Κίνα.

«Οι Κινέζοι σιγά-σιγά βελτιώνουν τις αποδόσεις τους και με
βήματα σταθερά μπορούν να παρέχουν δάνεια στην ελληνική
και παγκόσμια ναυτιλία. Οι μεγάλοι παίκτες είναι οι China Development Bank, Export Import Bank of China, Bank of China
και Communication Bank of China. Επίσης σημαντικό ρόλο
πλέον έχουν και οι χρηματοδοτήσεις μέσω Leasing, όπου
πρωτοστατεί η ICBC Leasing, η οποία έχει επικεντρωθεί στη
στήριξη των μεγάλων ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών.
»Το μεγάλο πρόβλημα στις κινεζικές τράπεζες είναι ο χρόνος
ολοκλήρωσης ενός δανείου σε σύγκριση με την ταχύτητα που
ανταποκρίνονται οι Δυτικοί. Για παράδειγμα, ο μέγιστος χρόνος δυτικών τραπεζών είναι μόλις 2 μήνες ενώ των κινεζικών
υπερβαίνει τους 6 και μπορεί να φτάσει και τους 9 μήνες! Η
έλλειψη εμπειριών και οι πολλές εργασίες που οι κινεζικοί
τραπεζικοί οργανισμοί έχουν αναλάβει είναι αιτίες των καθυ-

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 74 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

XIRADAKIS:Layout 1 2/12/2012 12:24 μμ Page 75

στερήσεων.
Το πρώτο δάνειο της China Development Bank χρειάστηκε
17 μήνες για να ολοκληρωθεί, τώρα ο χρόνος αυτός έχει μειωθεί σημαντικά. Η κινεζική κυβέρνηση πιέζει για την ολοκλήρωση των στόχων στους δύο μεγάλους μηχανισμούς
χορήγησης ναυτιλιακών δάνειων που ίδρυσαν, για να δοθούν
αρχικά 5 δισ. ευρώ στους Γερμανούς εφοπλιστές και 5 δισ.
δολ. στους Έλληνες. Ήδη η CDB ίδρυσε ναυτιλιακό κέντρο
για τη χορήγηση και παρακολούθηση των δανείων, η Exim

ενισχύεται και η ICBC Leasing ίδρυσε και αυτή το δικό της
ναυτιλιακό τμήμα. Και άλλες τράπεζες της Κίνας όμως προσχωρούν.
»Το 2012 πιστεύω ότι θα δούμε πιο πολλές χορηγήσεις κινεζικών τραπεζών στην Ελλάδα, αρκεί οι Έλληνες εφοπλιστές
να έχουν την υπομονή, την επιμονή και τους κατάλληλους συνεργάτες. Παράλληλα, στην ελληνική και παγκόσμια ναυτιλία
θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες από τις πωλήσεις ναυτιλιακών
χαρτοφυλακίων λόγω αποχώρησης των τραπεζών από την
αγορά. Έως τώρα η αγορά είχε τρομοκρατηθεί από την
άναρχη όρεξη αγοραστών δάνειων.
»Στη νέα χρονιά, μεγάλοι ναυτιλιακοί οργανισμοί και σοβαρά
εξειδικευμένα γραφεία χρηματοδοτήσεων ναυτιλίας θα διαδραματίσουν ρόλο στη δευτερογενή αγορά πωλήσεων ναυτιλιακών δανείων.
»Ελπίζω και εύχομαι οι ελληνικές τράπεζες να μπορέσουν να
διατηρήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους πάρα το δυσμενές κλίμα.
Εξάλλου, είναι αυτές που τις έχουν ανάγκη όχι μόνο οι μεγάλοι όμιλοι αλλά και οι εκατοντάδες Ελλήνων εφοπλιστών που
κατέχουν από 1 έως 5 πλοία. Και πάνω απ' όλα, οι Έλληνες
εφοπλιστές πάντα στηρίζουν τις ελληνικές τράπεζες και οι
σχέσεις τους είναι αμοιβαία εποικοδομητικές».
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Η υπόσταση και η λειτουργία
των κινεζικών ναυπηγείων

Η παρατεταμένη ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας έχει επηρεάσει αρνητικά και την παγκόσμια ναυτιλία.

Tου Κώστα Τριανταφύλλου, Assistant Manager New Building Dept. George Moundreas Com. S.A.

Η έντονη ανισορροπία ανάμεσα σε μειωμένη ζήτηση για ενέργεια, μεταφορά πρώτων υλών και τελικών προϊόντων και
υπερπροσφορά μεταφορικής ικανότητας, λόγω της παράδοσης μεγάλου αριθμού πλοίων τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει σε μακρόχρονη ύφεση των ναύλων στην πλειονότητα
των τομέων της ναυτιλίας, φέρνοντας σε δυσχερή θέση ναυτιλιακές εταιρείες ακόμα και διεθνούς εμβέλειας.
Τα ναυπηγεία αντιμέτωπα με τα οικονομικά προβλήματα των
πελατών, το πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα και ο πράσινος χαρακτήρας των νέων πλοίων, σε συνδυασμό με την αισθητή μείωση των ευκαιριών (και πηγών) χρηματοδότησης
στο χώρο αυτό, έχουν μειώσει αισθητά, τα τελευταία έτη, τον
αριθμό των παραγγελιών νέων πλοίων, παγκοσμίως.
Όσον αφορά την κινεζική ναυπηγική βιομηχανία, στους εννέα
πρώτους μήνες του 2012 παραδόθηκαν συνολικά πλοία
41,58 εκατ. dwt τόνων (18,5% μείωση από το 2011) ενώ οι
νέες παραγγελίες έφτασαν τα 15,41 εκατ. dwt τόνους (ετήσια
μείωση κατά 46,9%), σύμφωνα με πρόσφατα επίσημα στοιχεία της κινεζικής κυβέρνησης. Παράλληλα, οι συνολικές
υπάρχουσες παραγγελίες (orderbook) των κινεζικών ναυπηγείων μειώθηκαν στα 121 εκατ. dwt τόνους (μείωση κατά
19,4%) από το τέλος του 2011.
Σύμφωνα με άλλες πηγές, την ίδια περίοδο, τα κινεζικά ναυπηγεία συνολικά παρέδωσαν 1.133 πλοία (συνολικά 31,62
εκατ. Gross tonnage-gt), έχουν κλείσει νέες παραγγελίες για
428 πλοία (συνολικά 11,06 εκατ. gt) με αποτέλεσμα το συ-

νολικό orderbook να κυμαίνεται, στο τέλος Σεπτεμβρίου, στα
2.118 πλοία (συνολικά 71,38 εκατ. gt), μειωμένο κατά 22%
σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.
Ας δούμε τώρα τον αντίκτυπο της παρούσας κρίσης στην
υπόσταση και λειτουργία των κινεζικών ναυπηγείων.
Πολλές παραγγελίες νέων πλοίων που μπήκαν σε κινεζικά
ναυπηγεία πριν από το ξέσπασμα της κρίσης, το 2008, με παράδοση λίγα χρόνια μετά, δεν συνοδεύτηκαν από την έγκαιρη
εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους, με αποτέλεσμα οι πελάτες αυτοί να μην καταφέρουν να αντλήσουν, στο τέλος, τα
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απαραίτητα κεφάλαια εξ ολοκλήρου ή ακόμα κι εν μέρει,
λόγω της έλευσης της κρίσης. Άλλοι πλοιοκτήτες, δε, αν και
είχαν τακτοποιήσει τον απαιτούμενο δανεισμό, βρέθηκαν τελικά στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερο ίδιο κεφάλαιο. Διότι, κατά τη διάρκεια κατασκευής των
πλοίων τους, οι τιμές παραγγελίας παρόμοιων νεότευκτων
πλοίων μειώθηκαν πολύ στην αγορά. Και ο μηχανισμός του
τραπεζικού δανεισμού λαμβάνει σημαντικά υπ’ όψιν του
αυτόν τον παράγοντα.
Ως αποτέλεσμα, τα ναυπηγεία βρέθηκαν αντιμέτωπα με τα οικονομικά προβλήματα των πελατών τους, τα οποία χειρίστηκαν με διάφορους τρόπους (αναβολή πληρωμής δόσεων,
αναβολή χρόνου παράδοσης πλοίου, μείωση τιμής σε κάποιες περιπτώσεις κ.λπ.). Βέβαια, αναπόφευκτα, πολλές κλίνες, προορισμένες για option πλοία, απελευθερώθηκαν, διότι
αυτά δεν δηλώθηκαν ποτέ. Συνεπώς, επήλθε σημαντική αναστάτωση στη χρηματορροή και, κατ’ επέκταση, λειτουργία
των ναυπηγείων.
Επίσης, η κατασκευή ορισμένων πλοίων δεν ολοκληρώθηκε
ποτέ λόγω οικονομικών προβλημάτων των εφοπλιστών ή ευθύνης των ναυπηγείων. Αυτά παρέμειναν ημιτελή, στα χέρια
των ναυπηγείων, και βγήκαν προς μεταπώληση στην αγορά.
Πολλές από αυτές τις μεταπωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν
υπήρξαν ζημιογόνοι.
Τέλος, στις ως άνω περιγραφόμενες δύσκολες συνθήκες, οι
τιμές των νεότευκτων πλοίων έχουν μειωθεί αισθητά στην
αγορά. Κι έχουν συνοδευτεί από όρους πληρωμής, φιλικούς

Η κατασκευή ορισμένων
πλοίων δεν ολοκληρώθηκε
ποτέ λόγω οικονομικών προβλημάτων των εφοπλιστών ή
ευθύνης των ναυπηγείων.
Αυτά παρέμειναν ημιτελή,
στα χέρια των ναυπηγείων,
και βγήκαν προς
μεταπώληση στην αγορά.

προς τον αγοραστή, που φτάνουν ακόμα και στην καταβολή
του 70-80% της συνολικής τιμής του πλοίου, κατά την παράδοσή του. Αυτό έχει δυσκολέψει ακόμα περισσότερο πολλά
ναυπηγεία στο να διατηρήσουν έναν ομαλό και σταθερό
ρυθμό παραγωγής.
Υπό την πίεση όλων αυτών των δύσκολων συγκυριών, πολλά
ιδιωτικά ναυπηγεία, ιδιαίτερα νεότευκτα, έχουν κλείσει - και
προβλέπεται ότι θα ακολουθήσουν περισσότερα. Τα παλιότερα, μεγαλύτερα και πιο οργανωμένα ιδιωτικά ναυπηγεία
έχουν καταφύγει στη διαφοροποίηση του τελικού προϊόντος
τους, με την κατασκευή πλωτών κατασκευών ή πλοίων που
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Οι τιμές των νεότευκτων
πλοίων έχουν μειωθεί
αισθητά στην αγορά,
κι έχουν συνοδευτεί από
όρους πληρωμής, φιλικούς
προς τον αγοραστή,
που φτάνουν ακόμα και στην
καταβολή του 70-80% της
συνολικής τιμής του πλοίου,
κατά την παράδοσή του.

σχετίζονται με την εκμετάλλευση του υδάτινου περιβάλλοντος και βυθού κ.λπ. ή τη στροφή σε άλλες δραστηριότητες
(ενέργεια, ακίνητα, εκμετάλλευση υδάτινων ή χερσαίων
πόρων κ.λπ.). Κάποια ιδιωτικά γκρουπ ναυπηγείων, απλώς
συρρικνώθηκαν.
Τα δημόσια ναυπηγεία έχουν βρεθεί σε σχέση ισχύος λόγω
της οικονομικής υποστήριξης από το κινεζικό κράτος, είτε
άμεσα είτε έμμεσα, με παραγγελίες πολεμικών πλοίων ή παραγγελίες εμπορικών πλοίων από δημόσιες εταιρείες.
Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η απομάκρυνση ή εξασθένηση
διεθνών τραπεζών με μακρόχρονη παράδοση στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας άνοιξε το χώρο στην εμφάνιση κινεζικών τραπεζών, για πρώτη φορά στο διεθνές προσκήνιο.
Αυτές χρηματοδοτούν Κινέζους και διεθνείς πελάτες των κινεζικών ναυπηγείων είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω πιο σύνθετων οικονομικών σχημάτων. Βέβαια, σήμερα ακόμη το
κόστος χρήματος είναι υψηλότερο και οι διαδικασίες πιο σύνθετες και χρονοβόροι διαδικασίες, σε σχέση με το τι συναντάει
κανείς στις παραδοσιακές τράπεζες της ναυτιλίας.
Για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, η νέα κινεζική κυβέρνηση, στο πλαίσιο του 12ου πενταετούς αναπτυξιακού προγράμματος της ναυπηγικής βιομηχανίας, έχει θέσει ως στόχο
τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας αυτής, με πρωτοποριακές
ναυπηγικές τεχνολογίες σε διεθνές επίπεδο, ώς το 2015. Με
σκοπό την υπέρβαση της παρούσας κρίσης, θα δοθεί βάση

στη βελτίωση της ποιότητας κατασκευής πλοίων και της διαχείρισης της πληροφορίας, την καθιέρωση διακεκριμένων συστημάτων διοίκησης/διαχείρισης μες στα ναυπηγεία, στην
«πράσινη» τεχνολογία κ.λπ.
Σήμερα, τα πλοία που παραγγέλνονται στα κινεζικά ναυπηγεία
(αλλά και παγκοσμίως) είναι κατά βάση «πράσινου» χαρακτήρα. Σχεδιάζονται κυρίως από τα ιδιωτικά και δημόσια κινεζικά γραφεία σχεδιάσεως. Αυτά, λόγω της μεγάλης
εμπειρίας που έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια αλλά και
μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με αντίστοιχα κορεατικά
και ιαπωνικά γραφεία, είναι πλέον σε θέση να προσφέρουν
αξιόλογα προϊόντα.
Ο επιβαλλόμενος «πράσινος» χαρακτήρας των νέων πλοίων
οφείλεται στην παρούσα πολιτική του ΙΜΟ πάνω στην προστασία του περιβάλλοντος με τη σταδιακή εφαρμογή αυστηρών κανονισμών κυρίως πάνω στα επίπεδα ρύπων των
πλοίων. Αν, επιπλέον, λάβουμε υπ’ όψιν και το σημερινό σημαντικό ποσοστό του κόστους των καυσίμων στα καθημερινά
λειτουργικά έξοδα ενός εμπορικού πλοίου, σε αυτήν την
εποχή των χαμηλών ναύλων, γίνεται κατανοητή η σημερινή
επικρατούσα τάση για σχεδιασμό πλοίων, βελτιωμένης υδροδυναμικής σχεδίασης (υδροδυναμική βελτιστοποίηση γάστρας, προσθήκη κατάλληλων βοηθημάτων κ.λπ.),
εξοπλισμένων με νέας τεχνολογίας ηλεκτρονικές κύριες μηχανές, που παρουσιάζουν χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων, και γενικότερα με αναβαθμισμένο μηχανολογικό
εξοπλισμό.
Στον ναυτιλιακό Τύπο παρατηρεί κανείς μια αντιπαράθεση
πάνω στο εύρος των ευεργετικών ιδιοτήτων των «οικολογικών» πλοίων στον ιδιοκτήτη τους. Είναι όμως γεγονός πως,
όσο προχωράμε, σημαντικοί παράγοντες στη ναυτιλία, όπως
ναυλωτές (Cargill) και τράπεζες (Kfw IPEX-Bank), επίσημα δηλώνουν ότι για τις υπηρεσίες τους θα δίνουν προτεραιότητα
σε πλοία φιλικά προς το περιβάλλον, με χαμηλή κατανάλωση
καυσίμων.
Μάλιστα, η εξέλιξη αυτή των «οικολογικών» πλοίων εκτιμάται
ότι θα αυξήσει περαιτέρω τον, ήδη σε επίπεδα ρεκόρ για το
2012, αριθμό των πλοίων προς διάλυση κι ενδεχομένως να
δώσει κάποια ώθηση στον τομέα των ναυπηγήσεων το 2013,
δεδομένων των παρουσών ελκυστικών τιμών των νεότευκτων πλοίων.
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Ο νέος πρωταγωνιστής
στην προσφορά νεότευκτων πλοίων

Η σχέση της ελληνικής ναυτιλίας με την κινεζική οικονομία και το
win-win scenario στη συνεργασία Κίνας και ελληνικής ναυτιλίας

Tου Αχιλλέα Κασάπη, Account Oﬃcer Shipping Division FBB First Business Bank S.A.

Η σχέση της ελληνικής ναυτιλίας με την Κίνα έχει δομηθεί
πάνω σε ένα win-win scenario, το οποίο αποβλέπει στο αμοιβαία επωφελές αποτέλεσμα και στην απρόσκοπτη παραγωγική συνεργασία των δύο πλευρών. Την παρούσα χρονική
στιγμή, η Κίνα αποτελεί ίσως τον πιο ισχυρό παράγοντα καθορισμού τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς για ναυτιλιακή υπηρεσία. Η αλματώδης ανάπτυξη της κινεζικής
οικονομίας και η ισχυροποίηση των εξαγωγών της έχει εκτινάξει τη ζήτηση για εισαγωγές πρώτων υλών. Ταυτόχρονα, η
εμφάνιση νέων κινεζικών ναυπηγείων με δυνατότητα να κατασκευάζουν, στον ίδιο χρόνο, πλοία ιδίων προδιαγραφών
και ποιότητας με αυτά της Κορέας και της Ιαπωνίας, έχει προβάλει έναν νέο πρωταγωνιστή στην προσφορά νεότευκτων
πλοίων.
Εκ προοιμίου, λοιπόν, είναι εμφανές ότι τα συμφέροντα της
ελληνικής ναυτιλίας, που κρατάει την πρωτοκαθεδρία στη
ναυτιλιακή αγορά παγκοσμίως, εμφανίζονται σε τεράστιο
βαθμό συνυφασμένα με το νέο αυτό status quo στο διεθνές
ναυτιλιακό στερέωμα και εκδηλώνονται διττά.
Αφενός, κατά την παρούσα αρνητική οικονομική συγκυρία, η
ζήτηση για εισαγωγές από την Άπω Ανατολή προσφέρει νέα
routes δραστηριοποίησης για τα πλοία των ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων.
Αφετέρου, Έλληνες πλοιοκτήτες που επιθυμούν να επενδύσουν σε newbuilts, εκμεταλλευόμενοι τη δραματική πτώση
της αξίας τους, που ακολουθεί την πτώση του διεθνούς εμπορίου και των ναύλων, έχουν στραφεί στην ικανοποίηση
των παραγγελιών τους από τα ναυπηγεία της Κίνας.
Οι Έλληνες πλοιοκτήτες, με τη μακραίωνη ναυτική παράδοση
και κουλτούρα, γνωρίζουν ότι σε περίοδο οικονομικής ύφε-

σης και υπερπροσφοράς στόλου, τα πρώτα πλοία που ναυλώνονται είναι αυτά με τη μικρότερη ηλικία. Αυτός είναι και
ο λόγος που στην κορυφή του orderbook των ναυπηγείων
της Άπω Ανατολής βρίσκονται οι ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Η επιθυμία για διατήρηση των πελατειακών σχέσεων με ισχυρούς ναυλωτές που επιδιώκουν να ναυλώνουν
πλοία νεαρής ηλικίας, οδηγεί σε ροή παραγγελιών που ανανεώνει τον ελληνόκτητο στόλο. Κατ’ αυτό τον τρόπο, για
άλλη μια φορά η ελληνική ναυτιλία πρωτοπορεί στις επενδύσεις, αλλά και στη συμμόρφωση με τους όλο και πιο αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανόνες για τη ναυτιλία.
Η Κορέα ήταν ανέκαθεν η χώρα που προτιμούσαν οι Έλληνες
πλοιοκτήτες για τις παραγγελίες των πλοίων τους. Από το
2007, όμως -περίοδο που η ναυτιλιακή αγορά ήταν στα ύψη
και οι παραγγελίες για νεότευκτα πλοία είχαν εκτιναχθεί- ο
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χρόνος παράδοσης των κορεατικών πλοίων διπλασιάστηκε.
Το γεγονός αυτό είχε συνέπεια τη στροφή των Ελλήνων πλοιοκτητών προς την Κίνα, η οποία, για να ικανοποιήσει την αλματώδη αύξηση της ζήτησης για newbuilts, προχώρησε στη
δημιουργία νέων ναυπηγείων.
Εκτός όμως από τα προαναφερθέντα, αυτήν τη στιγμή η Κίνα
εμφανίζεται ως key player στην παγκόσμια ναυτιλία, αλληλεπιδρώντας άμεσα με τον ελληνικό εφοπλισμό, για έναν
ακόμη λόγο. Εξαιτίας των πλεονασμάτων των ισοζυγίων τρεχουσών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών της που έχουν
συσσωρευτεί την τελευταία δεκαετία, η Κίνα εμφανίζει ρευστότητα που αναζητεί επενδύσεις, σε αντίθεση με τον δυτικό
κόσμο που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση. Σε μια
εποχή που οι παραδοσιακές τραπεζικές δυνάμεις απομειώνουν όλο και περισσότερο τη ναυτιλιακή τους έκθεση, οι κινεζικές τράπεζες εμφανίζουν τη δυνατότητα να χτίσουν όλο
και περισσότερα ναυτιλιακά χαρτοφυλάκια, προσφέροντας
χρηματοδότηση και σε ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπογραφή δανείου
μεταξύ της China Development Bank και της ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακής εταιρείας Dryships Inc. με σκοπό τη
μερική χρηματοδότηση της κατασκευής τριών capesize bulk
carriers στο κινεζικό ναυπηγείο Shanghai Jiangnan-Changxing, με παράδοση το 2013-2014. Το Export Buyer Credit δάνειο αποτελεί μέρος του Sino-Greek Shipping Finance Special
Scheme, ύψους 5 δισ. δολ. ΗΠΑ, που ανακοινώθηκε από τον
τότε Κινέζο πρωθυπουργό Γουέν Ζιαμπάο κατά την επίσκεψή
του στη Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2010. Σχέσεις με κινεζικές
τράπεζες έχουν συνάψει και οι ελληνικών συμφερόντων εταιρείες Dynacom Tankers Management Ltd., Costamare Inc.,
Danaos Corporation κ.ά.
Συνοψίζοντας, η κινεζική οικονομία εμφανίζει μεγάλο βαθμό
αλληλεπίδρασης με την ελληνική ναυτιλία. Το μεγαλύτερο
μέρος τού από και προς την Κίνα μεταφερόμενου φορτίου
διακινείται από Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι έχουν παραγγείλει και το μεγαλύτερο ποσοστό νεότευκτων πλοίων που
κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή στα ναυπηγεία της. Το win-

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες
έχουν βρει μια διέξοδο
στις αγορές της Κίνας για
απασχόληση του στόλου
τους και ταυτόχρονα έχει εμφανιστεί γι’ αυτούς μία νέα
εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης τη στιγμή που
η οικονομική ύφεση έχει
εξαλείψει τους
παραδοσιακούς χρηματοδότες.

win scenario στη συνεργασία Κίνας και ελληνικής ναυτιλίας,
που προλογίσθηκε, πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Οι ‘Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν βρει μια διέξοδο στις αγορές της Κίνας
για απασχόληση του στόλου τους και «ταυτόχρονα» έχει εμφανιστεί γι’ αυτούς μία νέα εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης τη στιγμή που η οικονομική ύφεση έχει εξαλείψει τους
παραδοσιακούς χρηματοδότες. Από την αλλη πλευρά, η Κίνα
βρίσκει σιγά-σιγά στην ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία μία
επενδυτική ευκαιρία για το πλεόνασμα ρευστότητας που κατέχει, που μόλις τα μακροοικονομικά δεδομένα της αγοράς
εμφανίσουν κάποια βελτίωση, θα δείξει την πραγματική δυναμική της.
Μάλιστα, από τη στιγμή που το επενδεδυμένο κινεζικό κεφάλαιο επανεπενδύεται σε κινεζικά ναυπηγεία, το όφελος για
την οικονομία της Κίνας είναι διπλό. Την ίδια στιγμή, οι κινεζικές τράπεζες επιτυγχάνουν τη διεθνή επέκτασή τους και αρχίζουν να εμφανίζουν μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Δεν θα
ήταν υπερβολή να ειπωθεί πως η ελληνική ναυτιλία έχει συνεισφέρει στην αλματώδη κινεζική οικονομική ανάπτυξη
καθώς, εκτός από την τόνωση της ναυπηγοκατασκευαστικής
δραστηριότητάς της, εξυπηρέτησε και ένα από τα μεγαλύτερα
ποσοστά των εξαγωγών της.
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Altis στην τεχνολογία

Βιομηχανική
και επιστημονική καινοτομία
...............................................................................................................

H Japan Radio Company
πρωτοπορεί στα συστήματα
πλοήγησης και επικοινωνιών
H Japan Radio Company κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως
στην κατασκευή ναυτιλιακού ηλεκτρονικού εξοπλισμού με
εξειδίκευση στα συστήματα πλοήγησης και επικοινωνιών εμπορικών πλοίων. Με έδρα το Τόκιο η εταιρεία σχεδιάζει και
κατασκευάζει ναυτιλιακά βιομηχανικά προϊόντα όπως ραντάρς, βοηθητικά συστήματα πλοήγησης καθώς και εξοπλισμό
ραδιοεπικοινωνίας και δορυφορικής επικοινωνίας.
Με έτος ίδρυσης το 1915, η JRC είναι μία από τις παλαιότερες
εταιρείες παραγωγής ηλεκτρονικών ναυτιλιακών συστημάτων. Επίσης, είναι ευρέως γνωστή για τη συνέπεια στην παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών προϊόντων τα οποία
υποστηρίζουν το σκάφος στις πιο αντίξοες συνθήκες. Επιπλέον, η JRC θεωρείται από τις
πρωτοπόρους στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ξεκινώντας από τα πρώτα
τερματικά δορυφορικών επικοινωνιών στη δεκαετία του ’70 έως και τα
Remote Maintainance Systems και
το solid state radar του σήμερα.
Με κεντρικά γραφεία στο Άμστερνταμ
και το Σιάτλ, η JRC είναι σε θέση να
παρέχει τις πωλήσεις και την τεχνική
υποστήριξη των υπηρεσιών της στο
ευρύ διεθνής δίκτυο των πωλητών
και συνεργατών της. Με στρατηγική
θέση τοποθετημένη σε όλα τα μεγάλα λιμάνια και πολυσύχναστα μέρη διέλευσης αποτελεί μία ενδεδειγμένη λύση όσον
αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών, 24ώρες/7ημέρες,
καθώς και την άμεση και αποτελεσματική κάλυψη του πλοίου
σε ελάχιστο χρόνο.

Δημιουργία κέντρου εκπαίδευσης
στον Πειραιά
Η MAN Diesel & Turbo
παρουσίασε σε στελέχη ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών τις
τεχνολογικές εξελίξεις
στα προϊόντα που
πρόκειται να εισαγάγει
στην αγορά στο εγγύς
μέλλον. Η πιο χαρακτηριστική εξέλιξη αφορά τη νέα σειρά κινητήρων MAN B&W
6S80ME-C9 με το ολοκληρωμένο σύστημα EGR. Το EGR (Exhaust Gas Recirculation) αποτελεί καινούργιο σύστημα της
MAN Diesel & Turbo, το οποίο ανακυκλοφορεί τα εξερχόμενα
καυσαέρια της μηχανής και τα εκμεταλλεύεται προς όφελός

της. Η συγκεκριμένη σειρά ικανοποιεί τους κανονισμούς του
IMO (Tier III) που αφορούν τα όρια εκπομπών οξειδίων του
αζώτου και θα ισχύουν από το 2016.
Επιπλέον, ο κινητήρας είναι σημαντικά πιο αποτελεσματικός
σε υπερατλαντικά ταξίδια από τους σημερινούς της αγοράς.
Η πρώτη μηχανή αυτής της σειράς θα εγκατασταθεί σε ένα Cclass πλοίο μεταφοράς containers της Maersk, το οποίο θα
παραδοθεί από τα ναυπηγεία της Hyundai το πρώτο τετράμηνο του 2013.
Τέλος, στην παρουσίαση οι ιθύνοντες της MAN Diesel &
Turbo ανακοίνωσαν τη δημιουργία κέντρου εκπαίδευσης για
τα προϊόντα της, το οποίο θα έχει έδρα τον Πειραιά και θα λειτουργήσει το 2013.

Ο σχεδιασμός ενός πλήρως
εξηλεκτρισμένου πλοίου
αποτελεί μια σύγχρονη πρόκληση
της εποχής μας

Η εταιρεία Scandlines,
που δραστηριοποιείται στη γραμμή
Rødbyhavn (Δανία) και Puttgarden (Γερμανία),
προχώρησε στο σχεδιασμό ενός αντίστοιχου οικολογικού
πλοίου. Αφορμή του σχεδιασμού υπήρξε το γεγονός ότι μέχρι
το 2015 τα καύσιμα των πλοίων θα πρέπει να είναι οικολογικά, άρα και πιο ακριβά. Ως εκ τούτου, η εξυπηρέτηση της
γραμμής θα ήταν ασύμφορη για την εταιρεία.
Το οικολογικό πλοίο θα διαθέτει κύρια μηχανή πρόωσης
11.000 HP και κυψέλες καυσίμου, οι οποίες μετατρέπουν το
υδρογόνο σε ηλεκτρική ενέργεια, ενώ τα συστήματα που εκμεταλλεύονται την αιολική ενέργεια θα είναι προς όφελος της
πρόωσης του πλοίου.
Η μέση ταχύτητα θα είναι 17 κόμβοι, θα μεταφέρει 1.500
άτομα και σημαντικό αριθμό οχημάτων.
Για καθημερινή χρήση, η φόρτιση των κυψελών υπολογίζεται
να γίνεται κάθε 48 ώρες ενώ η εκπομπή αερίων θα είναι μηδενική.
Μολονότι το συγκεκριμένο πλάνο έχει ιδιαίτερη σημασία για
την παγκόσμια ναυτιλία, η εταιρεία δεν πρόκειται να το θέσει
σε εφαρμογή πριν από το 2017, τη χρονιά δηλαδή που θα
ολοκληρωθούν οι εργασίες επισκευών στο κανάλι που ενώνει τις δύο πόλεις της Βαλτικής.
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«Marco Polo» για την CMA CGM
Παραδόθηκε από τα ναυπηγεία της Daewoo Shipbuilding και
Marine Engineering της Νοτίου Κορέας στην CMA CGM το
μεγαλύτερο πλοίο μεταφοράς container στον κόσμο, χωρητικότητας 16.000 TEU, «Marco Polo». Το νέο πλοίο εκτόπισε
το «Emma Maersk», που κατείχε μέχρι σήμερα τα σκήπτρα με
χωρητικότητα 14.770 TEU. Υπό σημαία Μεγάλης Βρετανίας,
το «Marco Polo» εμφανίζει ασυνήθιστα μεγάλες διαστάσεις:
396 μέτρα μήκος, 54 μέτρα πλάτος και 16 μέτρα βύθισμα. Η
CMA CGM ανακοίνωσε ότι το νεότευκτο θα δρομολογηθεί στη
γραμμή Ευρώπη - Ασία. Είναι το πρώτο από μια σειρά 3 νεότευκτων containerships, ενώ τα υπόλοιπα αναμένονται το
2013. Όσον αφορά το τεχνολογικό κομμάτι, το «Marco Polo»
έχει κάποιες νέες καινοτομίες όπως:
• Σύστημα «exhaust gas by-pass», που μπορεί να συγκριθεί
με τη λειτουργία του turbo στα αυτοκίνητα και βοηθά στη
μεγιστοποίηση της απόδοσης με λιγότερα καύσιμα.
• Η διαχείριση έρματος φιλτράρεται με φωτισμό από λάμπες
UV.
• Έχουν τροποποιηθεί οι κινητήρες για να μειωθεί η ποσότητα των οξειδίων του αζώτου στα καυσαέρια.
• Έχει προβλεφθεί η δυνατότητα χρήσης καυσίμου low-sulphur MDO στα ευρωπαϊκά λιμάνια.
• Ο κινητήρας του πλοίου είναι ίδιος με τον κινητήρα του
«Emma Maersk» με τη διαφορά ότι είναι 11κύλινδρος αντί
του 14κυλίνδρου του «Emma Maersk», και συνδυάζεται με
νέο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου της Wärtsilä, το οποίο
μειώνει την κατανάλωση καυσίμων κατά 3% και λιπαντικών κατά 25%.

αγορά νέο προϊόν με όνομα «Becker Twisted Fin». Η συγκεκριμένη καινοτομία αφορά containerships και πλοία με βολβοειδή πρύμνη. Το σύστημα αποτελείται από ένα
περιστρεφόμενο δαχτυλίδι, πάνω στο οποίο βρίσκονται πτερύγια. Τοποθετείται μπροστά από την έλικα και κατά τη λειτουργία του δημιουργεί έναν προ-στροβιλισμό. Για την
αποφυγή σπηλαίωσης
της έλικας, η Becker
έχει αναπτύξει ειδικές
τάπες στην απόληξη
κάθε πτερυγίου, παρόμοιες με αυτές των σύγχρονων
επιβατικών
αεροσκαφών. Υδροδυναμικά τεστ δείχνουν
ότι το «Becker Twisted
Fin» εξοικονομεί καύσιμα σε ποσοστό 3% στα containerships.
Συνοπτικά, το σύστημα είναι ενιαίο (δεν χρήζει συντήρησης),
η τοποθέτησή του είναι εύκολη και γρήγορη, ενώ η κατασκευάστρια εταιρεία παρέχει εγγύηση για μερικά χρόνια.

Συνεργασία της Global Xpress με
την Inmarsat Marine
Σ’ όλη την Ευρώπη, οι πλοιοκτήτες αλλάζουν τον τρόπο που διαχειρίζονται την επικοινωνία μεταξύ πλοίου και γραφείου και αρχίζουν να υποστηρίζουν την επένδυση στα δορυφορικά
συστήματα επικοινωνίας. Η άποψη που κυριαρχεί σήμερα εστιάζεται στο γεγονός ότι η δορυφορική σύνδεση μειώνει την κατανάλωση καυσίμων των πλοίων, ενώ παράλληλα βελτιώνει
αισθητά και τη διαβίωση του πληρώματος.
Όλο και περισσότερες εταιρείες εγκαθιστούν συστήματα επικοινωνίας μεγάλων διαστάσεων στα γραφεία τους, ωστόσο το μηνιαίο πάγιο που πληρώνουν στον πάροχο είναι σταθερό και
αμετάβλητο. " Η Global Xpress προγραμματίζει να εισάγει τη συγκεκριμένη υπηρεσία μέσα στο 2014. Το πακέτο προσφέρει άνευ
προηγούμενου υψηλές ταχύτητες με παγκόσμια κάλυψη και είναι
προϊόν συνεργασίας της Global Xpress με την Inmarsat Marine.
Ο κ. Frank Coles, Πρόεδρος Inmarsat Maritime

Η Becker Marine Systems επενδύει
στην τεχνολογία
Η Becker Marine Systems συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας σε γρήγορα πλοία. Έπειτα
από έρευνα δύο χρόνων, πρόκειται να κυκλοφορήσει στην
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NAVIGATOR 2012
Η Navigator Shipping Consultants ltd διοργάνωσε, για ενδέκατη χρονιά,
το ναυτιλιακό συνέδριο «Navigator 2012».
Η πρώτη ενότητα συζήτησης του συνεδρίου επικεντρώθηκε στο θέμα της Πειρατείας και τις τελευταίες εξελίξεις
στην αγορά, με κεντρικό ομιλητή τον κ.
Pottengal Mukundan, Director International Maritime Bureau (IMB) / ICC –
Commercial Crime Services.
Ο κ. Ηλίας Μπίσιας, διευθυντής των
«Ναυτικών Χρονικών», συντόνισε τη
συζήτηση αναφορικά με τη νέα Σύμβαση για τη ναυτική εργασία και τις προκλήσεις που διαγράφονται ώς την τελική εφαρμογή της.

Ακολούθησε η ενότητα της ανάλυσης των τάσεων της αγοράς
και τεχνικών ζητημάτων με την κ. Έλενα Αθουσσάκη, CEO of
Carbon Positive, κεντρικό ομιλητή.
Στη διάρκεια του συνεδρίου, απηύθυνε ομιλία ο Αμερικανός
πρέσβης, σχετικά με τη μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ των
δύο χωρών στην αντιμετώπιση των καίριων ζητημάτων που
απασχολούν τη ναυτιλία ενώ ο Βρετανός ομόλογός του αναφέρθηκε στην έντονη και ενεργό παρουσία της μεγάλης ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας στο Λονδίνο.
Τέλος η πρέσβειρα της Αυστραλίας, Jenny Bloomﬁeld απηύθυνε ομιλία για ευκαιρίες και διάθεση της χώρας της για περαιτέρω συνεργασία και ανάπτυξη.

SNAME 2012
Το 4ο διεθνές συμπόσιο της SNAME πραγματοποιήθηκε το διήμερο 8-9
Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου και προσείλκυσε 102 συμμετέχοντες
απ’ όλο τον κόσμο.
Στις οκτώ περιόδους του συνεδρίου παρουσιάστηκαν 25 εργασίες σε επίκαιρα
θέματα σχετικά με οικονομικά, σχεδίαση,
ναυπήγηση, συνδυασμένες μεταφορές
και διαχείριση ρίσκου.
Η βαθιά ανάλυση των θεμάτων οδήγησε
σε αρκετές εποικοδομητικές συνομιλίες
στους κόλπους των συμμετεχόντων και στη
γνωριμία μεταξύ στελεχών από διάφορους οργανισμούς και
πανεπιστήμια.
Συνολικά, το ελληνικό τμήμα και το ευρωπαϊκό περιφερειακό
γραφείο της SNAME, με τη βοήθεια των χορηγών, διοργάνωσαν ένα ενδιαφέρον επιστημονικό συνέδριο και προσβλέπουν
μελλοντικά σε μια εξίσου επιτυχημένη εκδήλωση.
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ICS
Στις 19 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε το 8ο ετήσιο συνέδριο του Institute
of Chartered Shipbrokers Greek Branch, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, με θέμα
«Bouncing along the Bottom. Opportunities and Challenges in a shipping
depression».
Η προσέλευση των συμμετεχόντων ήταν αξιοσημείωτη, καθώς ο αριθμός των καταξιωμένων
επαγγελματιών της ναυτιλίας που παρευρέθησαν
στην εκδήλωση ξεπέρασε τους 400. Στο φετινό
συνέδριο τις απόψεις τους για το θέμα κατέθεσαν ο πρόεδρος του ICS Greek Branch Νικόλαος
Α. Τσαβλίρης, ο Δημήτρης Αναγνωστόπουλος,
μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Aegean
Baltic Bank, ο Γιώργος Ξηραδάκης διευθύνων
σύμβουλος της XRTC Business Consultants, ο
Ole Rikard Hammer, Chief Analyst at RS Platou
Shiprokers, Oslo, ο Simon Ward, διευθυντής
S&P της Hartland Shipping Services, ο Μιχαήλ
Μποδούρογλου, πρόεδρος της Paragon Shipping Inc., ο Γιάννης Πλατσιδάκης, διευθύνων
σύμβουλος της Anangel Maritime Services, και
o Νικόλας Τσάκος, CEO και πρόεδρος της Tsakos
Energy Navigation Ltd.

Greener Shipping Summit: A long way
forward
Την Τρίτη 13 Νοεμβρίου, η Newsfront/Naftiliaki διοργάνωσε σε αθηναϊκό
ξενοδοχείο συνέδριο με θέμα την «οικολογική ναυτιλία», υπό την αιγίδα
της MARTECMA.
Ο αριθμός των συνέδρων ανήλθε στους 270, αντιπροσωπεύοντας 150 φορείς από 10 χώρες. Για οκτώ ώρες, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την αποδοτικότητα των πλοίων και τη σύγχρονη εμπορευματική τους αξία.
Στην εισαγωγική ομιλία του συνεδρίου, ο κ. Γιώργος Γράτσος, πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, επισήμανε: «Το
EEDI θα οδηγήσει τα πλοία σε ταχύτητες Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Χαρακτηριστικά, σήμερα ένα ταξίδι από τη Βραζιλία στην
Κίνα πραγματοποιείται σε 34 μέρες στους 13,5 κόμβους, ενώ στο μέλλον
θα χρειάζεται επιπλέον 15 μέρες, στους 9,5 κόμβους.
Η ναυπήγηση πλοίων θα αυξηθεί, ωστόσο οι διακυμάνσεις στην αγορά
θα είναι έντονες».
Ο συντονιστής του συνεδρίου, κ. Τάκης Κουτρής, επαίνεσε την αυξημένη
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της ναυτιλιακής κοινότητας.
Επιπλέον, ο πρόεδρος της MARTECMA αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η ναυτιλία αποτελεί πλέον μια βιομηχανία φιλική προς το περιβάλλον σε σύγκριση με άλλους τρόπους μεταφοράς.
Στη συζήτηση που έκλεισε το συνέδριο, ένας ομιλητής παρατήρησε για
τη ναυτιλία πως, αν και πρόκειται για μια συντηρητική βιομηχανία, οφείλει
να είναι πανταχού παρούσα και να μην κρύβεται.
- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 88 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -
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