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Editorial

Περασμένα μεγαλεία...
Στους πρόσφατους εορτασμούς στο πλαίσιο της εβδομάδας
ναυτιλίας στο Λονδίνο, ο πρόεδρος του International Chamber of Shipping, κ. Masamichi Morooka, εξέφρασε την πεποίθηση πως η πρωτεύουσα της Γηραιάς Αλβιώνος παραμένει...
η ναυτιλιακή πρωτεύουσα της υφηλίου! Η άποψή του σαφώς
δεν στηρίζεται σε σαφή επιχειρηματολογία, ούτε σε επιστημονική μεθοδολογία. Μάλλον βασίζεται, κατά την άποψή μας, σε
κάποιο συναισθηματισμό προς τη ναυτιλιακή παράδοση των
Βρετανών και στο υγιές φιλελεύθερο επιχειρηματικό πνεύμα,
που επικρατεί ακόμη και σήμερα στο City του Λονδίνου.
Καμία πόλη και κανένα λιμάνι δεν μπορεί να θεωρείται σήμερα «ναυτιλιακή πρωτεύουσα», όταν δεν προσφέρει ένα
ασφαλές καταφύγιο τόσο για τον τοπικό αλλά και διεθνή εφοπλισμό και την πλοιοκτησία, όσο και ένα αειθαλές φυτώριο
για τη ναυτική εργασία. Το Λονδίνο στηρίζεται ακόμη αποκλειστικά και μόνο στο cluster του, στις τράπεζες δηλαδή, στις
ασφαλιστικές εταιρείες, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κ.ο.κ.
Eίτε το θέλουν είτε όχι οι Άγγλοι φίλοι και ανταγωνιστές μας,
το Βaltic Exchange δεν θεωρείται σημείο συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων και ιδεών του απανταχού εφοπλισμού,
ενώ τα Docklands του Λονδίνου αποτελούν τουριστικό αξιοθέατο και όχι ναυτότοπο.
Και όπως υποστηρίζει ένας αειθαλής φίλος και γνώστης των
θεμάτων του Πειραιά και της ναυτιλίας μας, «εμείς οι Έλληνες
το cluster μας (την πιάτσα μας δηλαδή) -που είναι ο Πειραιάς
και όχι η Αττική- αν και έχουμε και στόλο και ναυτικούς, φροντίζουμε μόνοι μας να το ξεφουσκώνουμε σιγά-σιγά, μετακομίζοντας στις Γλυφάδες και τις Κηφισιές, κοντά στα σπίτια και
τα χουζούρια μας» Το ρεύμα αυτό, ο έμπειρος αναγνώστης
μας το ονομάζει εκφυλισμό του cluster. «Οι Άγγλοι έμειναν
μεν με τον "αέρα κοπανιστό" της προσφοράς υπηρεσιών στην
παγκόσμια ναυτιλία, τον διαφυλάσσουν όμως αεροστεγώς
στη "γυάλα" του City και ας μην έχουν πια στόλο δικό τους»,
μας τονίζει εμφατικά. Και δεν έχει άδικο: ακόμη και τα ναυτιλιακά ΜΜΕ έφυγαν από την Ακτή Μιαούλη, αφού οι βασικές
ναυτιλιακές «εστίες» πληροφόρησης διασκορπίστηκαν σε όλο
το λεκανοπέδιο.
Εντούτοις, η άποψη του κ. Morooka ότι ένα ναυτιλιακό κέντρο,

μια πρωτεύουσα, δεν μπορεί και δεν πρέπει να εφησυχάζει,
μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, ειδικά στην εποχή μας. Αντιθέτως, κράτος και Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλουν να πορεύονται με στρατηγικό σχεδιασμό, προκειμένου η πόλη να
διατηρεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και να αποτελεί
σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία που εξυπηρετεί.
Ο πρόεδρος του ICS τόνισε ότι βασική προϋπόθεση για την
επικράτηση ενός ναυτιλιακού κέντρου είναι η (ηθική κυρίως)
δέσμευση των εταιρειών να παραμείνουν σε έναν τόπο, αλλά
και η παροχή από την πολιτεία ενός υγιούς και σταθερού νομικού πλαισίου, μιας αξιόπιστης και ασφαλούς υποδομής κι
ενός σύγχρονου επικοινωνιακού δικτύου. Πάνω απ’ όλα,
όμως, μια πόλη πρέπει να διαθέτει διεθνή αέρα, κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, προκειμένου να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον
της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας.
Ένα λιμάνι, μία πόλη, εάν θέλει να κατατάσσεται ως ναυτιλιακό κέντρο με διεθνές εκτόπισμα, χρειάζεται, ή μάλλον απαιτεί, τη στήριξη της κρατικής εξουσίας και την παραδοχή της
πολιτικής οικογένειας, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,
ότι η ναυτιλία συνεισφέρει στην οικονομία και στη γενικότερη
ευημερία ενός τόπου. Αυτή η άποψη του κ. Morooka είναι
εξαιρετικά επίκαιρη για την ελληνική επικαιρότητα, σε μια
εποχή κρίσης και διαρκούς αμφισβήτησης και φιλυποψίας,
ιδίως προς το κεφάλαιο και τις επενδύσεις.
Μπορεί ο Πειραιάς ως πόλη να έχασε την αίγλη προηγούμενων δεκαετιών, η Αττική όμως, ως γεωγραφική περιοχή, αποτελεί ένα ασφαλές καταφύγιο για τη ναυτιλία μας. Σε αντίθεση
πάντως με τον πρόεδρο του ICS, ο οποίος υποστηρίζει παραδόξως τα συμφέροντα του διεθνούς εφοπλισμού στα παγκόσμια πολιτικά fora, θεωρούμε ότι ένα ναυτιλιακό κέντρο
επιβάλλεται να διαθέτει πλοία στις θάλασσες και ναυτικούς
ναυτολογημένους σε αυτά. Καλή η... καραμέλα των Clusters,
αλλά το πλοίο και ο ναυτικός είναι οι βασικοί παρονομαστές,
οι κύριες προτεραιότητες μιας εθνικής ναυτιλιακής πολιτικής.
«Το Λονδίνο δεν έχει συναγωνιστή στο παγκόσμιο περιβάλλον», τόνισε ο κ. Morooka.
Είστε σίγουρος γι’ αυτό, κ. Πρόεδρε;
Η. Γ. Μ.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 4 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -
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Διαμόρφωση δόγματος
ευρωπαϊκής θαλάσσιας
στρατηγικής
19 Σεπτεμβρίου 2013
Πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημόσια συζήτηση με θέμα
«Μια μελλοντική στρατηγική για τα συμφέροντα της Ε.Ε. στη θάλασσα και η
προστασία των θαλάσσιων συνόρων
της»(A Future Maritime Security Strategy for the EU and the Protection of
European Sea Borders) με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Ν.Δ. Γιώργου
Κουμουτσάκου.
Οι ομιλητές τόνισαν ότι το σημερινό
ασταθές περιβάλλον ασφάλειας και οι
πολλαπλές προκλήσεις και απειλές που
δέχεται, καθιστούν απαραίτητη τη διαμόρφωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
μιας ενιαίας θαλάσσιας στρατηγικής για
την αντιμετώπισή τους. Η στρατηγική
αυτή θα πρέπει να καθορίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες και επιδιώξεις της
Ευρώπης (πολιτικές, οικονομικές, ενεργειακές, περιβαλλοντικές και στρατιωτικές) στη θάλασσα.
Με το πέρας της συζήτησης, ο κ. Κουμουτσάκος δήλωσε: «Η οικονομία, το
εμπόριο, η ασφάλεια της Ευρώπης
εξαρτώνται από τη θάλασσα. Ως εκ τούτου, ένα δόγμα ευρωπαϊκής θαλάσσιας
στρατηγικής θα έπρεπε να είχε ήδη δια-

μορφωθεί. Παρά την καθυστέρηση
αυτή, είναι θετική εξέλιξη ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η ανάγκη για τη
διαμόρφωσή του αναγνωρίζεται ολοένα
και περισσότερο στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμών, καθώς και σε εκείνο
των κρατών-μελών. Είναι επίσης θετικό
το ότι η επικείμενη ελληνική προεδρία
του Συμβουλίου της Ε.Ε. έχει εντάξει τα
θέματα θαλάσσιας πολιτικής στις προτεραιότητές της. Η προγραμματιζόμενη
για τους επόμενους μήνες δημοσιοποίηση του "Eυρωπαϊκού πλαισίου για μια
στρατηγική για τη θαλάσσια ασφάλεια"
από την Κομισιόν θα είναι ένα πρώτο
αναγκαίο βήμα και η ελληνική προεδρία
μπορεί να πάρει τη σκυτάλη».

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων του ΟΛΠ Α.Ε.
κατέθεσε ήδη τα γενικά και ειδικά σχέδια (ηλεκτροδότησης, λυμάτων, ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, οπτικών ινών
κ.λπ.) του έργου, τα τεύχη τεχνικών δεδομένων, συγγραφής υποχρεώσεων, τιμολογίων, καθώς και το τεύχος
προκήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για
την πρόσληψη του συμβούλου.

Με αργά αλλά σταθερά βήματα συνεχίζεται η ανοδική
πορεία του BDI
19 Σεπτεμβρίου 2013
Του Γ. Λογοθέτη, CFO Finance &
Research George Moundreas Com. S.A.

Ξεκινάει το μεγάλο
έργο επέκτασης
του λιμένα κρουαζιέρας του ΟΛΠ
24 Σεπτεμβρίου 2013

Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε.,
μετά και την έκδοση από το ΥΠΕΚΑ των
περιβαλλοντικών όρων, αποφάσισε:
α. Την έγκριση εκτέλεσης κατασκευής
του έργου «Επέκταση επιβατικού λιμένα
Πειραιώς - νότια πλευρά κρουαζιέρας».
β. Την έγκριση προκήρυξης σύμβασης
παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το ίδιο έργο και
γ. Την έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και λοιπών συνοδευτικών
εγγράφων του πιο πάνω έργου.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 6 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -

Με αργά αλλά σταθερά βήματα συνεχίζεται η ανοδική πορεία του BDI και
παρά το γεγονός ότι αρκετοί αναλυτές
εκτιμούν πως η θετική πορεία του δείκτη θα συνεχιστεί, ιδιαίτερα από την πορεία των Capes, ενδεχομένως να
συναντήσει κάποια σημάδια αντίστασης
πέριξ των 1.700 με 1.800 μονάδων, ή
να κυμανθεί παράλληλα για κάποιες
ημέρες σε αυτά τα επίπεδα.
Η «γραφικότητα» της πορείας του δείκτη συνεχίζεται, αφού η μεγάλη διαφορά στην αύξησή του οφείλεται
αποκλειστικά πια στα Capes, τα οποία
με τη σειρά τους οφείλουν την άνοδο
των ναύλων τους στις αυξημένες εισαγωγές πρώτων υλών και κυρίως Iron
Ore από την Κίνα.
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Σύμφωνα με την Commodore Research
& Consultancy, η θετική πορεία των
Capes θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως
το τέλος του χρόνου, καθώς το πλεονάζον τονάζ από προηγούμενα χρόνια έχει
απορροφηθεί και η ζήτηση ταυτόχρονα
έχει αρχίσει και αυξάνεται. Να θυμηθούμε ότι τα πρώτα τρία τρίμηνα του
2012 τα ημερήσια έσοδα των Capes κυμαίνονταν μεταξύ $ 3.000 - $ 8.000 την
ημέρα, όρια που δεν επέτρεπαν ούτε
την κάλυψη των ημερήσιων εξόδων
τους.
Συνεχίζοντας, η Commodore επισημαίνει πως τα έσοδα των Panamax βραχυπρόθεσμα θα ενισχυθούν, αφού θα
αυξηθεί η ζήτηση για Coal και Grains.
Τα φορτία των Grains από τις χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης (FSU) και τις
ΗΠΑ θα παρουσιάσουν αύξηση, ενώ η
ζήτηση της Κίνας και της Ινδίας για Coal

σιγά θα αρχίσει να εξομαλύνεται και οι
ναύλοι θα βελτιωθούν.
Αντίστοιχες είναι και οι προβλέψεις για
Supramax και Handysize, καθώς οι αρχικές για βελτίωση των ναύλων τους
από το 2014 εξακολουθούν ακόμη να
ισχύουν.

θα είναι αυξημένη, μια και το τελευταίο
διάστημα τα αποθέματά τους παρουσιάζουν πτωτική πορεία.
Προς το τέλος του χρόνου, όμως, ο
κλάδος των Panamax θα δεχθεί και
πάλι πιέσεις λόγω υπερπροσφοράς χωρητικότητας, καθώς είναι ο πιο επιβαρυμένος κλάδος από θέμα προσφοράς
τονάζ, αλλά αργότερα το 2014 σιγά-

Είμαι ανοιχτός σε προτάσεις που μπορούν να
φέρουν πιο ψηλά
την ελληνική σημαία
16 Σεπτεμβρίου 2013
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, κατά τη
διάρκεια της επίσκεψής του στο Λονδίνο είχε συνάντηση με τον πρόεδρο
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Τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα
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της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής
Συνεργασίας (Greek Shipping Cooperation Committee), Χαράλαμπο Φαφαλιό, και μέλη της. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις
προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης
και ιδίως του υπουργού Μιλ. Βαρβιτσιώτη για την ανάπτυξη της ελληνικής
ναυτιλίας. Παράλληλα, αντιμετώπισαν
θετικά την προτροπή του κ. Βαρβιτσιώτη
για νηολόγηση περισσότερων πλοίων
στην ελληνική σημαία.
Στη συνάντηση με την Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας, ο κ.
Βαρβιτσιώτης εξέφρασε τη σταθερή
θέση του για συνέχιση της καλής συνεργασίας και από τις δύο πλευρές.
«Είμαι ανοιχτός σε προτάσεις και ιδέες
που θα φέρουν ακόμη πιο ψηλά την
ελληνική σημαία στην παγκόσμια ναυτιλία. Στόχος του υπουργείου είναι να
μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες
υπηρεσίες στα πλοία υπό ελληνική
σημαία», σημείωσε χαρακτηριστικά.
«Αυτό σημαίνει ότι μπορεί το κόστος
της ελληνικής σημαίας να είναι κατά τι
ακριβότερο από ό,τι οι σημαίες ευκαιρίας, όμως εμείς έχουμε τη δυνατότητα, μέσα από το δίκτυο των
λιμενικών προξενικών αρχών, μέσα
από την Επιθεώρηση Εμπορικών
Πλοίων, μέσα από τη συμμετοχή μας
στους διεθνείς οργανισμούς, μέσα από
το δίκτυο της ελληνικής διπλωματίας
και μέσα από την ηλεκτρονικοποίηση
πλέον των δικών μας αρχείων -το νηολόγιο θα είναι σε πλήρη λειτουργία,
ελπίζω, μέχρι το τέλος του χρόνου-, να
παρέχουμε υπηρεσίες στην ελληνική
ναυτιλία που δεν διαθέτουν άλλες σημαίες», τόνισε ο κ. Βαρβιτσιώτης.

Διαλύσεις πλοίων:
Cash Buyers και
πλοιοκτήτες έχουν
χάσει κάθε κίνητρο
13 Σεπτεμβρίου 2013
Του Γ. Λογοθέτη, CFO Finance & Research
George Moundreas Com. S.A.

Δεν θα σας αφήσουμε
να κάνετε τα ελληνικά
μικρά νησιά Ίμια…
10 Σεπτεμβρίου 2013

Απογοητευτικά συνεχίζουν να είναι τα
στοιχεία των διαλύσεων, αφού και την
προηγούμενη εβδομάδα καθολική ήταν
η αποχή των αγορών Ινδίας, Πακιστάν
και Μπανγκλαντές με μόνη εξαίρεση
αυτή της Κίνας, αλλά και της Τουρκίας.
Λόγω των χαμηλών τιμών που επικρατούν στις προαναφερόμενες αγορές, οι
Cash Buyers και οι πλοιοκτήτες έχουν
χάσει κάθε κίνητρο ώστε να στείλουν τα
πλοία προς διάλυση και υπάρχουν περιπτώσεις όπου λόγω της αύξησης των
ναύλων κάποιοι είναι διατεθειμένοι να
περάσουν τα πλοία από Survey ώστε να
συνεχίζουν να τα ναυλώνουν.
Στην Ινδία έχουν αρχίσει και φαίνονται
κάποια σημάδια πως τα χειρότερα έχουν
περάσει, καθώς η τοποθέτηση του καινούργιου διοικητή στην RBI, την κεντρική τράπεζα της Ινδίας, σταμάτησε την
πτωτική πορεία της ρουπίας, η οποία
έκλεισε στις 66 ρουπίες ανά δολάριο
στα τέλη της εβδομάδας, ενώ παράλληλα οι τιμές του σιδήρου άρχισαν να
παρουσιάζουν οριακές αυξητικές τάσεις.
Η εμπιστοσύνη στην αγορά της Ινδίας
δεν θα επανέλθει άμεσα και θα χρειαστεί
κάποια περίοδος έως ότου τα θεμελιώδη στοιχεία, νόμισμα και τιμές σιδήρου, να σταθεροποιηθούν και η αγορά
να επανέλθει όχι στα προηγούμενα
υψηλά, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδα
που θα δίνουν το κίνητρο στους πλοιοκτήτες να σκεφτούν τη λύση της διάλυσης.
Το Πακιστάν, συγκριτικά με την Ινδία
αλλά και με το Μπανγκλαντές, βρίσκεται
σε καλύτερη θέση, μια και το μόνο πρόβλημα που αντιμετώπισε πρόσφατα
ήταν η υποτίμηση του νομίσματός του,
αλλά όχι σε επίπεδα Ινδίας, ενώ οι τιμές
του σιδήρου σε γενικές γραμμές βρίσκονται σε καλά επίπεδα.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 8 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -

Τη δήλωση αυτή έκανε η δήμαρχος
της Τήλου, Μαρία Καμμά, σχετικά με
τη λειτουργία του πλοίου «Sea Star».
Το πλοίο της Τήλου, «Sea Star», είναι
το μοναδικό παράδειγμα ανάπτυξης
μικρού νησιού στην πατρίδα μας και ο
πρόεδρος του ΕΔΜΝ, Λευτέρης Κεχαγιόγλου, απευθύνει ερώτημα προς
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
των κρατικών και ευρωπαϊκών ενισχύσεων:
Εάν έχουν πιο επιτυχημένο μοντέλο
ανάπτυξης σε ελληνικό νησί από την
Τήλο, ας το πουν και σ' εμάς να το ξέρουμε. Τα θέλουμε τα μικρά νησιά, ναι
ή όχι;
Εξάλλου, προ ολίγων ημερών ήλθε
και η απάντηση του Ευρωπαίου επιτρόπου Χοακίν Αλμούνια, που δίνει τη
δυνατότητα χρησιμοποίησης πόρων
για την αγορά και διατήρηση στη
γραμμή πλοίων από κονδύλια του
ΕΣΠΑ, τα οποία καλύπτουν ανάγκες
μικρών νησιών.
Για το λόγο αυτόν, το ΕΔΜΝ ζητάει
συνάντηση με τον σημερινό υπουργό
Ναυτιλίας και συντάσσει επιστολή
απευθυνόμενη στους Έλληνες αρχηγούς των κομμάτων, στους Ευρωπαίους επιτρόπους και στον πρόεδρο της
Κομισιόν.
Επίσης, το ΕΔΜΝ κατέθεσε σήμερα
στην πανευρωπαϊκή ομοσπονδία μικρών νησιών αίτημα για δημιουργία
ξεχωριστής ευρωπαϊκής νησιωτικής
περιφέρειας.
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Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ε.Α., με την οποία προκηρύσσεται κατάταξη 80 δοκίμων σημαιοφόρων Λ.Σ., ο
συνεργάτης των «Ν.Χ.» Μιχαήλ Μαλέρμπας καταθέτει τα
παρακάτω σχόλια:
α. Ο αριθμός κατάταξης είναι υπερβολικός, ανεξαρτήτως
του αριθμού των κενών οργανικών θέσεων. Η ψαλίδα
των βαθμών θα είναι μεγάλη.
β. Μεγάλη επιτυχία του αρχηγού του Λ.Σ. και του υπουργού
να μη συμπεριληφθούν πτυχία εντελώς άσχετα με το
γνωστικό αντικείμενο της καριέρας, όπως τα δύο κόμματα
έκαναν επί 10 χρόνια, που διόριζαν όλα τα πτυχία και ειδικά φιλολόγους (αγγλικών, γαλλικών, ιταλικών, ελληνικών), γυμναστές, θεολόγους, παιδονόμους, φυσικούς,
ΜΜΕ, θεατρολόγους, χημικούς, νηπιαγωγούς κ.ά., ό,τι
δηλαδή ζητούσε η πελατεία των πολιτικών γραφείων.
γ. Όφειλαν όμως να συμπεριλάβουν στα εξεταζόμενα μαθήματα και των τριών κατηγοριών υποψηφίων τα μαθήματα της παγκόσμιας γεωγραφίας και της ελληνικής
ιστορίας. Αξιωματικοί καριέρας προορίζονται να γίνουν
γαρ, και μάλιστα στο Λιμενικό Σώμα.
δ. Ο αριθμός των υποψήφιων πλοιάρχων - μηχανικών Ε.Ν.
(για τα πλωτά δηλαδή) κρίνεται επιεικώς ελάχιστος με δεδομένη την επιβαλλόμενη πάταξη της λαθρομετανάστευσης στο ανατολικό Αιγαίο και γενικά την καταπολέμηση
παράνομων ενεργειών (ρύπανση θαλάσσιου χώρου, λαθρεμπόριο ναρκωτικά, ναυτικά ατυχήματα κ.λπ.) σε όλο
τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο.
Επιπροσθέτως, στην εκδοθείσα πρόσφατα νέα απόφαση
σύνθεσης του ΚΥΣΕΑ δεν συμπεριελήφθη ο υπουργός Ε.Ν
ειδικά και μόνο για τη επιλογή του Α/Λ.Σ., διότι προφανώς
αντέγραψαν εκ παραδρομής την προηγουμένη απόφαση,
όταν ο Α/Λ.Σ. επιλεγόταν από τον υπουργό Προστασίας του
Πολίτη.

Όλες οι παλαιές αποφάσεις σύνθεσης του ΚΥΣΕΑ περιελάμβαναν και τον ΥΕΝ.

Αν δώσουμε βάση σε αυτά που λέει ο πρόεδρος της
ΕΕΝΜΑ, Χαράλαμπος Σημαντώνης, οι απώλειες σε
αριθμό πλοίων ΝΜΑ ελληνικών συμφερόντων κατά
την πενταετία 2007-12 άγγιξαν το 50%. Τα 400 μεσογειακά
πλοία έγιναν διακόσια. Το πρόβλημα δεν είναι σημερινό,
αλλά με την επέλευση της οικονομικής κρίσης ανέβηκε κλίμακα -όπως οι καταιγίδες στην Καραϊβική- και έφτασε σε επίπεδο τυφώνα.
Στο εύλογο ερώτημα «τις πταίει», η απάντηση είναι:
Πολλοί.
Φταίει πρώτα-πρώτα η ελληνική πολιτεία, που υποχρεώνει
τα μικρά πλοία της ΝΜΑ να έχουν υπερβολικά μεγάλες συνθέσεις χωρίς δικαίωμα ναυτολόγησης αλλοδαπών σε κατώτερες θέσεις, όπως στα ποντοπόρα. Φταίει η ΠΝΟ, που
επί δεκαετίες πνίγει κάθε προσπάθεια εκλογίκευσης σε αυτό
το ζήτημα, νομίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο εξυπηρετεί τα
συμφέροντα των μελών της ενώ βλέπει ότι ο στόλος μειώνεται. Φταίνε και οι ίδιοι οι πλοιοκτήτες, οι οποίοι εδώ και
σαράντα χρόνια δεν έκαναν ούτε μια τρίωρη στάση εργασίας για να θυμίσουν στους άλλους δύο φταίχτες ότι, αν
σταματήσουν να δουλεύουν αυτά τα βαποράκια για δύοτρεις μέρες, τα νησιά θα αρχίσουν να μένουν από ρεύμα
ενώ αγροτικά προϊόντα, τσιμέντα και βενζίνες δεν θα διακινούνται.
Πέρα από κάθε πλάκα, το ζήτημα έχει παρατραβήξει και οι
συνέπειες προβλέπεται να είναι τέτοιες που θα τρομάξουν
ακόμη και τους πιο ψύχραιμους.
Είναι γνωστό στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ ότι η μη
αλλαγή του καθεστώτος επάνδρωσης στα μεσογειακά ήταν
παγίως ένα από τα άλλοθι για την εισαγωγή ευρύτατων αλλαγών στη σύνθεση των ποντοπόρων πλοίων με ελληνική
σημαία. Σημαία ή παραγωγικότητα στα μεν, στα Τάρταρα η
παραγωγικότητα για ΝΜΑ και ακτοπλοΐα.
Σήμερα έχουμε τέσσερις κοινοτικούς αξιωματικούς στο
panamax σε σύνολο πληρώματος δεκαέξι ατόμων (δηλαδή
συνήθως δώδεκα αλλοδαπούς), ενώ στο πλοίο ΝΜΑ
έχουμε τέσσερις κοινοτικούς αξιωματικούς και οκτώ κοινοτικούς -χωρίς αλλοδαπούς- στο κατώτερο πλήρωμα, σύνολο δώδεκα.
Συμπέρασμα, το μεσογειακό με ελληνική σημαία είναι σφαγμένο από χέρι, με κόστος σύνθεσης πληρώματος υψηλότερο
από το -πάλι με ελληνική σημαία- ποντοπόρο. Άντε τώρα να
ανταγωνιστείς τους άλλους στη Μεσόγειο, με σύνθεση επτά
έως εννιά συνολικά και καμία εθνολογική δέσμευση.
Τι συμβαίνει όμως στην πιάτσα; Όπως θα σας πει ο κάθε
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προς το μέλλον, ας αναλογιστούμε: Πλοία όλων των σημαιών -πλην της ελληνικής- να μπαινοβγαίνουν στα υπό κινεζική διοίκηση λιμάνια της χώρας διακινώντας μέσω του
υπό ρωσική διοίκηση σιδηροδρομικού δικτύου εμπόριο τρίτων χωρών.
Η ωραιότερη χώρα του κόσμου, παντοιοτρόπως καθημαγμένη, χαλί της παγκοσμιοποίησης και διάδρομος για το εμπόριο Ανατολής - Δύσης.

The Billion $ Question
Του Μιχάλη Σαρλή, Maritime Advisor,
Hellenic Chamber of Shipping
ναυλομεσίτης, στις μεσογειακές αγορές ΝΜΑ αναζητεί κανείς πλοίο με ελληνική σημαία με το κερί.
Όλα τα πλοία ελληνικών συμφερόντων κυκλοφορούν
πλέον με μαλτέζικες και κάτω, μια και η κυπριακή δεν «παίζει» στην Τουρκία.
Στην εσωτερική αγορά, το υπουργείο αναγκάζεται να βγάζει
άδειες για εσωτερικούς πλόες -στα ελληνικά ύδατα- σε
πλοία με ξένες σημαίες «κατ’ εξαίρεσιν» κάθε μήνα, επειδή
δεν κυκλοφορούν σε επαρκή αριθμό πλοία με ελληνική ή
κοινοτική σημαία - με τα κοινοτικά να είναι σε μειονεκτική
θέση λόγω του άθλιου κανονισμού 3577/92.
(Ο κανονισμός αυτός κατέστρεψε το κοινοτικό καμποτάζ,
εκείνο δηλαδή που τάχα επεδίωκε να προαγάγει, με αποτέλεσμα να καταντήσει, εκτός από ιδιαίτερα ζημιογόνος, αντιφατικός και ψευδεπίγραφος.)
Ποιος νοιάζεται; Δυστυχώς κανένας. Δάκρυ δεν πέφτει στο
Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο περί άλλων τυρβάζει, ούτε
στην Κομισιόν, που είναι αλλεργική στο να δημιουργεί ζητήματα, ούτε βέβαια εδώ στον Πειραιά, παρά τους όρκους
αιώνιας πίστης στο Short Sea Initiative απ’ όλους τους κοινοτικούς θεσμούς.
Αλίμονο όμως σε εκείνους που μάταια προσπάθησαν να
επιβιώσουν σε ένα τόσο τοξικό περιβάλλον και έπεσαν μαχόμενοι.
Συγκεκριμένος πλοιοκτήτης-μέλος της ΕΕΝΜΑ, από είκοσι
δύο πλοία υπό ελληνική σημαία προ πενταετίας, έμεινε με
ένα, νωρίτερα άλλοι δύο με στόλους από δεξαμενόπλοια
πτώχευσαν, τρίτος πλοιοκτήτης πέντε πλοίων παλεύει να
επιβιώσει με ένα.
«Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις», έγραφε
ο Διονύσιος Σολωμός, αλλά πριν αναγκαστούμε να καταφύγουμε στην ποίηση, ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας αν θα
μας άρεσε να περάσουν οι εξαγωγές και ο εφοδιασμός των
ελληνικών νησιών ολοκληρωτικά σε πλοία τρίτων χωρών.
Λέμε ολοκληρωτικά, διότι ήδη έχουν περάσει, εν μέρει. Ως

- Πώς τη βλέπεις την αγορά;
- Βλέπω τα capes να φεύγουν, διότι...
Και μετά αρχίζει η παράθεση επιχειρημάτων, που βασίζονται είτε στο τι είπε ο broker, είτε στην εξέλιξη της κατανάλωσης στην Αμερική, είτε στα stocks της Κίνας, είτε
στις ομοιότητες της αγοράς με το 1981, είτε σε άπειρες
άλλες θεωρίες, απόψεις, wishful thinking, ακόμα και σε
παραπλανητικές απαντήσεις ή και «ψάρεμα» του συνομιλητή.
Οι πιθανολογούμενες εξελίξεις των ναυλαγορών αποτελούσαν πάντα το συνηθέστερο θέμα συζητήσεων στους ναυτιλιακούς κύκλους. Πολλές αναλύσεις είναι σοβαρές, άλλες
είναι «στο πόδι», ενώ κάποιες εκφέρονται από όσους προσπαθούν να στοιχειοθετήσουν μια πρόβλεψη βασιζόμενοι
αποκλειστικά στην «αλάνθαστη» διαίσθησή τους.
Οι σοβαρότερες προσπάθειες διαμόρφωσης κάποιων μαθηματικών τύπων βασισμένων στη θεωρία των παιγνίων ή των
πιθανοτήτων, που στόχο έχουν την έγκαιρη πρόβλεψη της
εξέλιξης των ναυλαγορών, δεν φαίνεται να έχουν καρποφορήσει.
Παράμετροι τέτοιου τύπου θα
είναι: δείκτες κατανάλωσης και
άλλοι οικονομικοί δείκτες, εξελίξεις διακίνησης, παραγωγή
πρώτων υλών, μέγεθος και
απασχόληση χωρητικότητας,
ισοτιμίες, μεταβολές τιμών προϊόντων, αποθέματα, κανονιστικές και ρυθμιστικές
εμπορικές διατάξεις, δημοσιονομικοί δείκτες,
τιμές πετρελαίου, δια-
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θεσιμότητα λιμενικών εγκαταστάσεων και αποθηκευτικών
χώρων, ρευστότητα, ύψος επιτοκίων και πολλές άλλες παράμετροι. Ακόμη όμως και αν κάποιος διαμορφώσει τον ιδανικό μαθηματικό τύπο, η επίδραση των αστάθμητων
παραγόντων είναι καθοριστική στην εξέλιξη των αγορών.
Τέτοιοι παράγοντες λειτούργησαν καταλυτικά, όπως το κλείσιμο του Σουέζ, θεομηνίες/ακραία καιρικά φαινόμενα, πολιτική αστάθεια, boycotts, εργασιακές κινητοποιήσεις,
περιορισμός παραγωγής πετρελαίου, συλλογικές δράσεις
(extra slow steaming), αντικατάσταση κάποιας πρώτης ύλης
από άλλη, αλλαγή διεθνών εμπορικών κανόνων, αλλαγές
στο κανονιστικό πλαίσιο της ναυτιλίας, τεχνολογικές εξελίξεις και πολλά άλλα.
Πώς μπορεί κανείς να προβλέψει πόσο γρήγορα θα αναπτυχθεί η εύκολη διέλευση μέσω των αρκτικών περασμάτων;
Ποιος μαθηματικός τύπος έχει συμπεριλάβει τις επιπτώσεις
από την επάρκεια των ΗΠΑ σε υδρογονάνθρακες ή μπορεί
να προβλέπει τις αποφάσεις κεντρικά ελεγχόμενης οικονομίας όπως είναι η ΛΔΚ; Τη Φουκουσίμα;
Η εμπορική ναυτιλία παρουσιάζει κάποια ομοιότητες με τα
τυχερά παιχνίδια. Δεν ξέρει κανείς πού και πότε θα σταθεί η
μπίλια.
Σε τόσο ριψοκίνδυνο επιχειρηματικό περιβάλλον λοιπόν, η
σύνεση έχει αποδειχθεί καλύτερη τακτική από τη σπέκουλα.
Ακόμη και εάν κάποιος επιχειρήσει να διακινδυνεύσει, καλό
είναι... να μοιράσει τα αυγά σε καλάθια.
Συνεπώς, νομίζω ότι η billion $ question δεν μπορεί να
απαντηθεί.

παραμείνει ο έλεγχος της παγκόσμιας ναυτιλίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο και να μην αφήσουμε πολιτικές ή οικονομικές πρωτοβουλίες που έρχονται από το πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ενωσης να διώξουν αυτό το μεγάλο ευρωπαϊκό κεφάλαιο προς τις χώρες της Ανατολής, που είναι και
ο πραγματικός μας ανταγωνισμός. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε άριστη συνεργασία και νομίζω ότι θα μπορέσουμε από κοινού να καταφέρουμε πολλά».

Από την πρόσφατη άτυπη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης,
σας μεταφέρουμε τα βασικότερα σημεία:

Στο μικροσκόπιο των Βρυξελλών φαίνεται ότι
έχει μπει η ελληνική ναυτιλία με μοναδικό στόχο
των ιθυνόντων τη συρρίκνωσή της.
Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν τη δημοσιότητα σε
ιστοσελίδες, οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών μελετούν
τη θεσμοθέτηση ενιαίας φορολογίας σε θέματα ναυτιλίας
για όλα τα κράτη-μέλη, ώστε να μην υπάρχουν συνθήκες
αθέμιτου ανταγωνισμού.
Το θέμα δεν διαψεύστηκε, αλλά έγινε αντικείμενο συζήτησης στην πρόσφατη συνάντηση που είχαν, στον Πειραιά, ο
υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
με τον ομόλογό του Συγκοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τάσο Μητσόπουλο, στη διάρκεια της
οποίας αποφασίστηκε να δημιουργηθεί κοινό μέτωπο Ελλάδας - Κύπρου - Μάλτας.
Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του Έλληνα υπουργού,
ο οποίος μετά το πέρας της συνάντησης τόνισε:
«Έχουμε ένα στόχο, ιδιαίτερα στον τομέα της ναυτιλίας: να

Cosco και ΟΛΠ
«Όσον αφορά στον φιλικό διακανονισμό μεταξύ ΟΛΠ και
Cosco και στην κατασκευή της δυτικής πλευράς της προβλήτας ΙΙΙ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 23 ερωτήματα και ενστάσεις»,
υπογράμμισε ο ΥΑΝ και πρόσθεσε:
«Πρέπει η Ελλάδα να αποδείξει
πως προχωρεί η συμφωνία στο
πλαίσιο του φιλικού διακανονισμού και πόσο θα ζημιωνόταν αν δεν υπήρχε αυτός ο
φιλικός διακανονισμός.
Πάντως, υπάρχει plan
B και αυτό είναι η πώληση του πλειοψηφικού πακέτου του
ΟΛΠ μέσω ΤΑΙΠΕΔ.
Οι δύο εταιρείες θα
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πρέπει να συμφωνήσουν σε κοινά οικονομικά δεδομένα, για
να στηρίξουν το αναμενόμενο όφελος, αλλά και νομικά
μέσα που καταδεικνύουν γιατί πρέπει να γίνει αυτή η συμφωνία και πώς θα γίνει. Πιέζω για να έχω αυτές τις απαντήσεις και ελπίζω πολύ σύντομα να τις έχω.
Και ελπίζω να είναι ικανοποιητικές σε σχέση με τα ερωτήματα που τίθενται».
«Ήδη ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, στις συναντήσεις που είχε στις Βρυξέλλες συζήτησε το θέμα επέκτασης
της σύμβασης ΟΛΠ-ΣΕΠ. Και αυτή τη συζήτηση θα τη συνεχίσω εγώ ως υπουργός Ναυτιλίας».
Κλείνοντας το σχολιασμό του, ο κ. Βαρβιτσιώτης σημείωσε:
«Δεν θέλω να είμαι ούτε υπεραισιόδοξος ούτε πεσιμιστής.
Στην περίπτωση που δεν θα γίνει δεκτός ο φιλικός διακανονισμός από την Ε.Ε. υπάρχει το σχέδιο αποκρατικοποίησης του ΟΛΠ, μέσω της διάθεσης του πλειοψηφικού
πακέτου του οργανισμού, που έχει ενταχθεί στο χρονοδιάγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο καθυστερεί λόγω της διαβούλευσης με την Ε.Ε.
Από αυτό εξαρτάται το πόσο γρήγορα θα προχωρήσει η
αποκρατικοποίηση».

Εκπαιδευτικά ταξίδια
Για τα θέματα της ναυτικής εκπαίδευσης, ο υπουργός ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ενώ σημείωσε ότι θα υπάρξει παρέμβασή
του ούτως ώστε να καταστεί δυνατό να απορροφούνται
από τα πλοία σπουδαστές που πρέπει να κάνουν το δεύτερο
εκπαιδευτικό τους ταξίδι.
«Γνωρίζω ότι περίπου 250 σπουδαστές δεν κατάφεραν να
μπαρκάρουν για το δεύτερο εκπαιδευτικό ταξίδι τους. Δεν
είναι δυνατόν», τόνισε, «να ζητάμε από τον κόσμο να έρθει
στη θάλασσα και, από την άλλη πλευρά, να μην τους δίνουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους».
«Ίσως το δεύτερο ταξίδι να είναι υπερβολή. Θα το δούμε.
Αλλά ο εφοπλισμός πρέπει να βάλει “πλάτη” και να τους
κάνει ναυτικούς. Το κράτος, εσείς, όλοι μας επενδύουμε 3
χρόνια για τις σπουδές τους. Και μετά;» κατέληξε ο υπουργός.

Ναυτική εκπαίδευση
Για τη φημολογία πως Έλληνες εφοπλιστές χρηματοδοτούν τη Χρυσή Αυγή, με αφορμή δημοσίευμα του
ξένου Τύπου, ο υπουργός Ναυτιλίας, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, υπογράμμισε:
«Κατά καιρούς ενημερώνομαι για διάφορες φήμες που κυκλοφορούν. Σε κάποιες συζητήσεις κατέστησα τους συνομιλητές
μου κοινωνούς όχι μόνο της συγκεκριμένης φημολογίας, αλλά
της ευρύτερης κοινωνικής ανησυχίας που με διακατέχει.
Η ύπαρξη της Χ.Α., και μάλιστα με τα ποσοστά που σημειώνει στις δημοσκοπήσεις, δεν αποτελεί κίνδυνο μόνο για το
πολιτικό σύστημα, αλλά για την ίδια τη χώρα.
Μας απομονώνει και μας καθιστά, μεταξύ άλλων, εκτός των
επενδυτικών σχεδίων.
Σε μεγάλο μέρος του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος συμμετέχει και το εβραϊκό λόμπι. Και δεν υπάρχει ουδεμία περίπτωση, υπό αυτές τις συνθήκες, να μετάσχουν σε
επενδυτικά πλάνα ή χρηματοδοτήσεις σε μια χώρα όπου υπάρχουν φαινόμενα νεοναζισμού», κατέληξε ο κ. Βαρβιτσιώτης.
Πάντως, η συγκεκριμένη τοποθέτηση του υπουργού θυμίζει
την κλασική δικαιολογία ορισμένων ανεγκέφαλων και επικίνδυνων εξ ημών, πως για όλα φταίνε οι Αμερικανοί και το
κεφάλαιο.

Σχολιάζοντας τα διαιωνίζοντα προβλήματα της ναυτικής
εκπαίδευσης, ο ΥΑΝ δήλωσε ότι βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης των συζητήσεων με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
για την ανακατασκευή ορισμένων Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού. Αλλά, πέραν της ΕΕΕ, συζητά και με άλλους δωρητές.
Αναφερόμενος στις τρέχουσες εξελίξεις, δήλωσε ότι είναι
έτοιμοι για τη διαδικασία πιστοποίησης ISO, καθώς και για το
διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση
του ανοιχτού φακέλου και των προβλημάτων που περιέχει,
όπως υποδομές των ΑΕΝ, ποιότητα των καθηγητών, διάθεση
ηλεκτρονικών μέσων κ.ά.
Και αυτό πρέπει να γίνει ταχύτατα.

Συνεχίζοντας το σχολιασμό

για τη ναυτιλιακή εκπαίδευση, σημειώνουμε ότι αναμενόμενη ήταν η
υψηλή βαθμολογία που συγκέντρωσαν όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που διδάσκουν και ερευνούν ναυτιλιακά γνωστικά αντικείμενα.
Όλες οι σχολές του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Αιγαίου εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον πολλών νέων που
θέλουν να ασχοληθούν με τη ναυτιλία.
Και στον ιδιωτικό τομέα, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε
μεταπτυχιακό επίπεδο, τα ιδιωτικά κολέγια μας ενημερώ-
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περιβάλλον, το Ναυτικό Δίκαιο, ο λιμενικός σχεδιασμός κ.λπ.
Ο εφοπλισμός και η ευρύτερη ναυτιλιακή οικογένεια σε
αυτή τη δύσκολη εποχή θα ήταν σκόπιμο να ενισχύσουν
τους πολύτιμους συνεργάτες τους στη δημόσια διοίκηση.

Ακολουθώντας την παγκόσμια οικονομική ύφεση, τα

δάνεια των ελληνικών ναυτιλιακών
εταιρειών βρίσκονται σε κάθετη πτώση, μέχρι και

νουν ότι τα τμήματα των ναυτιλιακών σπουδών τους
εμφανίζουν αυξητικές τάσεις ως προς το ενδιαφέρον των
νέων.
Το θέμα είναι, εάν όλοι αυτοί οι νέοι που εισέρχονται σε αυτά
τα ιδρύματα με πολλά όνειρα και ελπίδες, θα μπορέσουν να
απορροφηθούν από μια σχετικά μικρή αγορά εργασίας.
Είναι γεγονός ότι η ναυτιλιακή και παραυναυτιλιακή κοινότητα
δεν μπορεί να εντάξει στον συγκεκριμένο κλάδο, τουλάχιστον
στη χώρα μας, αυτό τον μεγάλο αριθμό αποφοίτων.

Ενδιαφέρον προκάλεσε η δήλωση του ΥΑΝ στο
Λονδίνο, που απευθυνόταν στους Έλληνες εφοπλιστές, προκειμένου να υποστηρίξουν αξιωματικούς του Λ.Σ.
σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Σίτι του Λονδίνου.
Κατ’ αρχάς, στεκόμαστε θετικά προς μια τέτοια προτροπή
από την πολιτική ηγεσία του τόπου, αφού οι μειωμένες
απολαβές σε όλο τον δημόσιο τομέα δεν επιτρέπουν πλέον
τη διεθνή μετεκπαίδευσή τους.
Η αλήθεια είναι, όμως, ότι το παγκοσμίως φημισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Σίτι εξειδικεύει κυρίως στα χρηματοοικονομικά, δηλαδή ένα γνωστικό
αντικείμενο που δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την Ακτή
Βασιλειάδη.
Θα προτείναμε ο υπουργός να επανεξετάσει, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του, ποια διεθνή πανεπιστήμια εκτός Ελλάδας προσφέρουν εξειδικευμένες ναυτιλιακές σπουδές
χρήσιμες για έναν αξιωματικό στη διάρκεια της θητείας του
στο Λιμενικό Σώμα, έτσι ώστε να προταθεί στον εφοπλισμό
μια ευρύτερη γκάμα, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ,
σε επίκαιρα θέματα όπως η ναυπηγική τεχνολογία, το

2,83%, στη διάρκεια του 2012.
Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η ετήσια μελέτη της
Petroﬁn Research. Ειδικότερα, τα δάνεια ξένων και ελληνικών
τραπεζών στο τέλος του 2012 υπολογίζεται ότι ανέρχονταν
σε 65,78 δισ. δολάρια έναντι 67,694 δισ. δολαρίων το 2011,
τα δε εκταμιευμένα δάνεια ήταν 60,013 δισ. δολάρια.
Μεγάλη μείωση, 19%, σημειώθηκε στα εγκεκριμένα δάνεια
που δεν εκταμιεύθηκαν, καθώς από 7,115 δισ. το 2011
ελαττώθηκαν στα 5,765 δισ. δολάρια το 2012.
Η μελέτη της Petroﬁn σημειώνει ότι αυτή η πτώση προέρχεται
από το γεγονός ότι προηγούμενες δεσμευμένες πιστώσεις για
ναυπηγήσεις μετατράπηκαν σε δάνεια και δεν αντικαταστάθηκαν από νέες δεσμεύσεις μεταξύ τραπεζών και πλοιοκτητών.
Ως προς τα δάνεια στην ελληνική ναυτιλία από τις ελληνικές τράπεζες, αυτά μειώθηκαν από το 2011 στο 2012 κατά
12,49%, ενώ το χαρτοφυλάκιο των ελληνικών τραπεζών
στη ναυτιλία υποχώρησε στα 12,705 δισ. δολάρια από
14,517 δισ. δολάρια το 2011.
Τα δάνεια των ξένων τραπεζών με παρουσία στην Ελλάδα
μειώθηκαν κατά 3,9%, ενώ αντιθέτως αυξήθηκαν κατά
7,13% τα δάνεια των ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που δεν διατηρούν γραφεία στη χώρα μας.
Oι γερμανικές τράπεζες, σύμφωνα με τη μελέτη, περιόρισαν
την έκθεσή τους στην ελληνική ναυτιλία και πλέον κατέχουν
το 25,85% της συνολικής αγοράς έναντι 26,17% το 2011,
26,95% το 2010 και 28,74% το 2009. Τα δάνειά τους μειώθηκαν στα 17 δισ. δολάρια το 2012, από 17,7 δισ. το
2011 και 17,9 δισ. το 2010.
Τέλος, ο μεγαλύτερος δανειστής της ελληνικής ναυτιλίας παραμένει η βρετανική Royal Scottland Bank με χαρτοφυλάκιο
10,555 δισ. δολαρίων, μειωμένο κατά 7,86% από το 2011.

Κάθετη τροχιά διαγράφει και η

δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου. Έτσι, το μήνα Ιούνιο

κατέγραψε νέα μείωση στη δύναμή του, η οποία άγγιξε το
3,5% (σε πλοία 100 κόρων και άνω) σε σύγκριση με τον πε-

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 18 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

ADV_Layout 1 16/3/2011 5:28 μμ Page 27

SKAPOULOS NEW:Layout 1 4/10/2013 4:47 πμ Page 20

...............................................................................................................

Εν
πλω
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

...............................................................................................................
ρυσινό Ιούνιο, έναντι μείωσης 2,7% που σημειώθηκε στην
αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.
Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής
Αρχής, τον περασμένο Ιούνιο ο ελληνικός στόλος αριθμούσε 1.913 πλοία έναντι 1.982 πλοίων τον αντίστοιχο
μήνα του 2012.
Η μείωση καταγράφεται σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, με
τα φορτηγά να περιορίζονται σε 513 (από 526), τα δεξαμενόπλοια σε 530 (από 538), τα επιβατηγά σε 635 (από 673)
και τα ναυπηγήματα και άλλα μικρά σκάφη, που κατατάσσονται στα λοιπά, περιορίστηκαν σε 235 (από 245).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων
και άνω) ανήλθε φέτος τον Ιούνιο σε 44.101.560 κόρους
και μειώθηκε 0,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουνίου 2012, έναντι αύξησης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς
το 2011.
Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση της χωρητικότητας
στα φορτηγά πλοία και όχι στα δεξαμενόπλοια.
Η χωρητικότητα των δεξαμενοπλοίων ανήλθε στους
26.830.814 κοχ από 26.543.681 κοχ τον Ιούνιο του 2012,
ενώ αντιθέτως στα φορτηγά πλοία μειώθηκε φέτος τον Ιούνιο στους 15.862.234 κοχ από 16.080.716 κοχ πέρυσι τον
ίδιο μήνα.
Πάντως, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον Μάιο του
2013, η χωρητικότητα αυξήθηκε, ενώ ο αριθμός των
πλοίων μειώθηκε.
Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2013 το ελληνικό νηολόγιο
αριθμούσε 1.926 πλοία χωρητικότητας 44.023.373 κοχ.

Μας θορύβησε η εξέλιξη ως προς τη χρηματοδότηση από τον
κρατικό προϋπολογισμό του Οικοτροφείου Οινουσσών, που στεγάζει μαθητές του Ναυτικού Λυκείου
της νήσου.
Όπως είχαμε αναφέρει και σε πρόσφατο τεύχος των «Ν.Χ.», το
Ναυτικό Λύκειο στηριζόταν αποκλειστικά από τις δωρεές του
Ιδρύματος Ιωάννη Πατέρα, το οποίο επί σειρά ετών προσέφερε
την πολύτιμη και πολυσυλλεκτική συνδρομή του.
Στα επιπλέον έξοδα που χρειάζονταν για να καλυφθούν οι
ανάγκες του λυκείου, η νησιωτική κοινωνία δεν μπόρεσε να
συνεισφέρει, με αποτέλεσμα ο δήμαρχος των Οινουσσών με
επιστολές του να στραφεί στο υπουργείο Παιδείας.
Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης πιθανής οικονομικής υποστήριξης από το κράτος θα είναι ένα ετήσιο δούναι και λαβείν σε
εποχές που ο κρατικός προϋπολογισμός δεν αντεπεξέρχεται
ακόμα και ως προς βασικές ανάγκες του νησιωτικού πληθυσμού όπως η υγεία.
Το θέμα της πίεσης μιας νησιωτικής (και ευημερούσας) κοινωνίας προς το κράτος για να στηρίξει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα
μεγάλης τοπικής σημασίας, αλλά μάλλον μικρής εθνικής αναγκαιότητας, οφείλει να μας προβληματίσει για το μέλλον του
συγκεκριμένου λυκείου.
Μην απορήσει κανείς ναυτέλληνας εάν στο άμεσο μέλλον ο
υπουργός Παιδείας απορρίψει παρόμοιο αίτημα με το σκεπτικό
ότι άλλες νησιωτικές περιοχές λιγότερο ανεπτυγμένες δεν μπορούν να προσφέρουν στους τοπικούς πληθυσμούς τους ούτε
καν την απαραίτητη και υποχρεωτική πρωτοβάθμια παιδεία.

Και μέσα σε όλη αυτή τη δίνη των αρνητικών έως και
άκρως ανησυχητικών ειδήσεων, ξεπρόβαλε και
μια θετική εικόνα, μέσα από τα στοιχεία του ναυλομεσιτικού οίκου Allied Shipbroking.
Σύμφωνα λοιπόν με τον διεθνή οίκο, οι Έλληνες εφοπλιστές στις αγορές πλοίων second hand, στη διάρκεια του
οκταμήνου Ιανουαρίου-Αυγούστου του τρέχοντος έτους,
απέκτησαν 209 πλοία διαφόρων τύπων σε σύνολο 867
πλοίων που άλλαξαν χέρια παγκοσμίως.
Βάσει του αριθμού διαπιστώνεται ότι το 2013 είναι η δεύτερη καλύτερη χρονιά σε ό,τι αφορά τις αγοραπωλησίες
πλοίων διεθνώς από το 2008, χρονιά που ξέσπασε η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση και η κρίση στη ναυτιλία,
έως σήμερα.

Η πρόταση της Cosco για επενδύσεις στο λιμάνι του Πειραιά σαφώς προκαλεί το ενδιαφέρον
πολλών αναλυτών σε μια εποχή που δεν υπάρχουν επενδύσεις και που δυσκολευόμαστε όχι μόνον να πείσουμε
τους διεθνείς παίκτες να ενισχύσουν οικονομικά στη χώρα
μας, αλλά και να εμποδίσουμε μετεγκαταστάσεις στο εξωτερικό ελληνικών βιομηχανιών όπως η ΒΙΟΧΑΛΚΟ.
Η αλήθεια είναι όμως ότι πίσω από τις πάρα πολλές δυσοίωνες και μεμψίμοιρες δηλώσεις σχετικά με τις πραγματικές
προθέσεις του κινεζικού κολοσσού, αλλά και τη διαφάνεια
ως προς την απορρόφηση και την ουσιαστική συνεισφορά
στην κοινωνία μας των κονδυλίων που θα επενδυθούν,
κρύβεται το ότι η Ελλάδα δεν έχει μια σαφή μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική για το ποιους επενδυτές θέλει να
προσελκύσει και γιατί.
Χωρίς ιδιωτικές επενδύσεις, ανάκαμψη όχι μόνο δεν θα
υπάρξει, αλλά χρειάζεται προσοχή προκειμένου να μην
οδηγηθούμε σε αδιέξοδα μονοπώλια εξαιτίας λανθασμένων
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δικών μας πολιτικών επιλογών.
Δείτε το παράδειγμα του αεροδρομίου Αθηνών, που η σύμβαση με γερμανική εταιρεία καθιστά το «Ελευθέριος Βενιζέλος» πανάκριβο, μη ανταγωνιστικό και, τελικά,
προβληματικό για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Αττική.

Μετά από συνεχή και άσκοπη μετακίνηση μεταξύ υπουργών, γενικών γραμματέων, υπηρεσιών και σωρεία προτάσεων, αποσύρεται τελικώς το σχέδιο κατασκευής
νέας βάσης κρουαζιέρας στο Φάληρο, κάτι
που από την αρχή της διαβούλευσης έβρισκε αντίθετο τον
πρόεδρο του ΟΛΠ, Γιώργο Ανωμερίτη.
Τώρα η κυβέρνηση προσανατολίζεται εκ νέου στο λιμάνι
του Πειραιά, μιας και τα σχέδια για την ανάπτυξη νέας
βάσης στο Φάληρο δεν έτυχαν ανταπόκρισης από τις εταιρείες κρουαζιέρας.
Όπως γράφτηκε στον ημερήσιο Τύπο, οι μεγάλοι όμιλοι
κρουαζιέρας δεν απορρίπτουν το Φάληρο ως βάση, αφού
βρίσκεται σε καλύτερο σημείο από τον Πειραιά σε ό,τι
αφορά την πρόσβαση στην Αθήνα, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να χρηματοδοτήσουν ένα τέτοιο έργο που λέγεται
πως ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ, ενώ, σύμφωνα με
άλλες εκτιμήσεις, μπορεί και να ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.
Οι μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας συνηθίζουν να επενδύουν σε λιμενικές ανωδομές, σε εγκαταστάσεις που τους
έχουν παραχωρηθεί, ενώ, σε ό,τι αφορά τις υποδομές, οι
επενδύσεις τους κατευθύνονται συνήθως σε μικρά λιμάνια.

Πάντως, ανεξαρτήτως βάσης -στο Φάληρο ή στον Πειραιά,
η ταχεία ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα ανοίγει νέες προκλήσεις για την πολιτική ηγεσία του
τόπου, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και τη νησιωτική
επιχειρηματικότητα. Η ανάπτυξη της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης προς Κέρκυρα, Ηράκλειο, Ρόδο, Κω, Μύκονο
και Σαντορίνη δίνει τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς επιβάτες
να επιβιβαστούν σε ένα κρουαζιερόπλοιο αποφεύγοντας το
πανάκριβο αεροδρόμιο Αθηνών, αλλά και να εξερευνήσουν
νέες νησιωτικές περιοχές.
Ήδη, πολλές εταιρείες κρουαζιέρας θα δρομολογήσουν
πλοία σε νέους νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας
από τη νέα περίοδο.
Εδώ οφείλουμε να επισημάνουμε την ανάγκη συνεργασίας
μεταξύ υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, Τουρισμού και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο για το συντονισμό όσο και για
τη βελτίωση του προσφερόμενου προϊόντος.

Ιδιαίτερο εκνευρισμό φέτος το καλοκαίρι προκάλεσε στο επιβατικό κοινό η κατάσταση με τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στα δρομολόγια των πλοίων, που συχνά
χαρακτηρίστηκε από τα ΜΜΕ χαοτική, δημιουργώντας προβλήματα τόσο στους επιβάτες όσο και στον επιχειρηματικό
κόσμο των νησιών. Διερωτώμεθα αν το υπουργείο Ναυτιλίας διαθέτει στοιχεία γι’ αυτές τις καθυστερήσεις ανά πλοίο
και εταιρεία, αν τις δημοσιοποιεί και αν παίρνει μέτρα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Εάν σχεδιάζονται έκτακτα μέτρα και ποια είναι αυτά, για να
αντιμετωπιστεί η αύξηση του ήδη μεγάλου αριθμού Σύρων προσφύγων, ζητάει να πληροφορηθεί με γραπτή, επίκαιρη ερώτησή του προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής Ν.Δ. Γιώργος Κουμουτσάκος.
Στην ερώτησή του ο ευρωβουλευτής αναφέρεται συγκεκριμένα:
α) Στις δηλώσεις, από 3 Σεπτεμβρίου 2013, της αρμόδιας
επιτρόπου Διεθνούς Συνεργασίας, Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Αντιμετώπισης κρίσεων, Κ. Γκεοργκίεβα, η οποία
εκτίμησε πως η ενίσχυση του μαζικού κύματος προσφύγων θα πρέπει να θεωρείται βεβαία, λόγω της δραματικής αύξησης της έντασης στη χώρα, υπονοώντας

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 22 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

ADV AUGUST 2013:Layout 1 1/10/2013 5:52 πμ Page 83

SKAPOULOS NEW:Layout 1 4/10/2013 4:48 πμ Page 24

...............................................................................................................

Εν
πλω
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

...............................................................................................................

εμφανώς την κλιμάκωση της έντασης μετά τη βάναυση
και παράνομη χρήση χημικών όπλων κατά αμάχων και
β) Σε συνέχεια αυτών, ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να απαντήσει στο κατά πόσο θα ληφθούν έκτακτα μέτρα,
τα οποία πέραν των γειτονικών χωρών της Συρίας θα ενισχύσουν εκείνα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που θα υποστούν πρώτα τις συνέπειες της αναμενόμενης
έκτακτης ενίσχυσης των μεταναστευτικών ροών από τη
Συρία, και ιδιαίτερα την Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει
μια ήδη εξαιρετικά βεβαρημένη κατάσταση.
Επιπλέον, ο κ. Κουμουτσάκος ζήτησε από την Επιτροπή να
απαντήσει στα εξής ερωτήματα:
1. Πώς προτίθεται να ενισχύσει εκείνα τα κράτη-μέλη της
Ένωσης που πλήττονται περισσότερο στην προσπάθειά
τους να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες μιας έκτακτης και
δραματικής αύξησης του προσφυγικού ρεύματος από
Συρία.
2. Εάν σκοπεύει να παράσχει επιπλέον βοήθεια στην Ελλάδα στις έκτακτες αυτές συνθήκες για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του «ωστικού κύματος» ενός ολοένα
αυξανόμενου αριθμού Σύρων προσφύγων, δεδομένου
ότι είναι η πρώτη κοινοτική χώρα που θα τις υποστεί,
καθώς και να προσδιορίσει τη μορφή που θα έχει η
βοήθεια αυτή.

Ο υπουργός ζήτησε από τους εκπροσώπους των εταιρειών
αναλυτικά στοιχεία κίνησης ανά λιμένα, ώστε να καταγραφεί η επιβατική κίνηση κάθε ακτοπλοϊκής σύνδεσης και να
εκτιμηθεί και το ανάλογο πλαίσιο επιδότησης για τις γραμμές δημόσιου συμφέροντος.
«Μέχρι σήμερα υπάρχει ένας πληθωρισμός δρομολογίων,
με αποτέλεσμα να σπαταλώνται αφειδώς χρήματα για τις
άγονες γραμμές.
Πρέπει να βρούμε τρόπο να εξορθολογήσουμε το καθεστώς αυτό και να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα χρήματα που
δαπανούμε κάθε χρόνο, προς όφελος των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρβιτσιώτης.
Ο υπουργός, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των
ακτοπλόων, έθεσε και το ζήτημα της καθυστέρησης καταβολής των δεδουλευμένων προς τους εργαζομένους από
ορισμένες εταιρείες.
Αναφερόμενος στο γεγονός ότι γίνεται αποδέκτης καταγγελιών για απλήρωτους ναυτικούς, τόνισε: «Να ξέρετε ότι,
από την πλευρά μου, δεν θα υπάρξει ανοχή. Ό,τι προβλέπει
ο νόμος πρέπει να τηρείται.
Αυτήν την εντολή έχω δώσει και στα λιμεναρχεία. Σε αυτό
είμαι συμπαραστάτης των ναυτικών, ξεκάθαρες κουβέντες»,
υπογράμμισε.
Ο υπουργός αναφέρθηκε στη νέα προκήρυξη για τις άγονες
γραμμές και στο γεγονός ότι όλες οι επιδοτήσεις πλέον θα
δίνονται από το υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά και στη δυνατότητα που προσφέρεται πλέον στις εταιρείες να επιλέγουν
ως εναρκτήριο λιμάνι τον Πειραιά ή το Λαύριο.
Αναμένουμε τα αποτελέσματα των δηλώσεων και ευχόμαστε να μην παραμείνουν στις εξαγγελίες, αλλά να προχωρήσουν σε πράξεις.

Τα προβλήματα του ακτοπλοϊκού κλάδου, αλλά και αυτό
της καθυστέρησης των δεδουλευμένων
προς τους ναυτικούς από κάποιες εταιρείες, εξετάστηκαν σε
πρόσφατη συνάντηση που είχε ο υπουργός
Ναυτιλίας και Αιγαίου Μ. Βαρβιτσιώτης με εκπροσώπους
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας.
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πτώχευσης των
ακτοπλοϊκών εταιρειών κρούει η πρόσφατη
Το καμπανάκι για τον κίνδυνο

έρευνα της εταιρείας οικονομικών συμβούλων σε θέματα ναυτιλίας XRTC.
«Η περαιτέρω συρρίκνωση του κλάδου είναι προ των
πυλών αν παράλληλα με το νέο νομοσχέδιο δεν δρομολογηθούν αμέσως νέα μέτρα για την αναστροφή της επικίνδυνης αυτής πορείας.
Η αντιμετώπιση του δύσκολου και πολυσύνθετου αυτού εξωτερικού περιβάλλοντος, στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι εταιρείες, δεν αποτελεί μόνο έργο των ιδίων αλλά
και της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία στο πρόσφατο παρελθόν έχει συμβάλει, εν μέρει, στη χειροτέρευση των συνθηκών
με την αδυναμία να καταβάλει στις συμφωνημένες ημερομηνίες τα ποσά που αντιστοιχούσαν σε επιδοτήσεις γραμμών,
ενώ και τα ποσά που δίνονται και έχουν εγκριθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό θα πρέπει να αναμορφωθούν, εξετάζοντας από την αρχή κάθε γραμμή ξεχωριστά».
Από την έρευνα προκύπτει πως οι ακτοπλοϊκές εταιρείες
είναι αντιμέτωπες με τα παρακάτω προβλήματα:
1. Πιστωτικός κίνδυνος που αφορά κυρίως τη διαχείριση
απαιτήσεων από πελάτες.
2. Κίνδυνος διακύμανσης τιμών καυσίμων, δεδομένης της
μεγάλης συμμετοχής του κόστους καυσίμων στο κόστος
εκμετάλλευσης.
3. Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων. Σχεδόν το σύνολο των
μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων των
εταιρειών είναι σε ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο euribor
πλέον περιθωρίου.
4. Κίνδυνος ρευστότητας. Λόγω της υποχώρησης των οικονομικών μεγεθών, αλλά και της σοβαρής περιστολής
των δανειακών περιθωρίων των τραπεζών, έχει αυξηθεί
σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Την ίδια στιγμή, οι εκπρόσωποι ακτοπλοϊκών εταιρειών

συνεχίζουν να αιτούνται την πλήρη απελευ-

θέρωση της αγοράς εργασίας, τη μείωση του ΦΠΑ στις
ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, την άμεση επανεξέταση του μέτρου της υποχρεωτικής δεκάμηνης δρομολόγησης των
συμβατικών πλοίων και την ανασύνταξη των δρομολογίων,
ενώ ήδη έχει προηγηθεί μείωση συχνοτήτων καθώς και αύξηση του χρόνου εκτέλεσης των δρομολογίων.
Αυτό που εμπνέει ανησυχία είναι το ύψος των υποχρεώσεων, οι οποίες έχουν εκτιναχθεί στα ύψη, ενώ ταυτόχρονα
οι τράπεζες, όπως και οι μέτοχοι, ασκούν ασφυκτική πίεση
για συγχωνεύσεις εταιρειών.

Συνεχίζοντας το σπουδαίο κοινωνικό
έργο του, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διασφάλισε μία θέση
σε βρεφικούς, νηπιακούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για
3.555 παιδιά που δεν καλύφθηκαν από την προκήρυξη της
ΕΕΤΑΑ, με δωρεά ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Το Ίδρυμα προχώρησε σε αυτή τη δωρεά ύστερα από πληθώρα
μηνυμάτων που έλαβε από γονείς που εξέφραζαν την αγωνία
τους ότι τα παιδιά τους δεν θα μπουν στους παιδικούς σταθμούς
παρά την πρόθεση του υπουργείου Εσωτερικών να καλύψει
την εγγραφή όλων των βρεφών και νηπίων για την τρέχουσα
σχολική χρονιά.
Έτσι, έλαβε την απόφαση της
δωρεάς, η οποία συμπεριλήφθηκε στο πλαίσιο της τριετούς
(2012-2015) πρωτοβουλίας
του Ιδρύματος να διαθέσει
100.000.000 ευρώ με σκοπό
την παροχή ανακούφισης για την αντιμετώπιση της κοινωνικοοικονομικής κρίσης.
Ο Ανδρέας Δρακόπουλος, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, δήλωσε σχετικά: «Αισθανόμαστε χαρούμενοι αλλά και τυχεροί που η γενναιοδωρία
του ιδρυτή μας, Σταύρου Νιάρχου, μας επιτρέπει, για μία
ακόμα φορά, να βοηθήσουμε σε ένα κρίσιμο θέμα, δίνοντας
το παρών εκεί όπου η παρουσία μας κρίνεται αναγκαία. Ευχόμαστε η απόφασή μας να ανακουφίσει πολλές οικογένειες».

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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Cyprus Maritime 2013

Η κυπριακή ναυτιλία θα συνεχίσει να
λειτουργεί όπως λειτουργούσε, αφού
οι σχετικές φορολογίες παραμένουν
ανέπαφες από τη μνημονιακή σύμβαση
Αλώβητη από την ύφεση βγαίνει η κυπριακή ναυτιλία και συνεχίζει την αξιόπιστη
λειτουργία της, υποστηρίζοντας έτσι έμπρακτα την οικονομία της Μεγαλονήσου.
Συνέντευξη του Κύπριου υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων,
Τάσου Μητσόπουλου
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υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, στην άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μας παραχώρησε, με
αφορμή το Διεθνές Συνέδριο Maritim Cyprus 2013,
σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
έχει δηλώσει την πρόθεσή του για διορισμό υφυπουργού, ο
οποίος θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της εμπορικής ναυτιλίας, με στόχο την αμεσότερη ανταπόκριση στα θέματα που
αφορούν τον τομέα αυτό. Παράλληλα, ο κ. Μητσόπουλος επισημαίνει ότι υπάρχει πρόθεση για αξιοποίηση των διάφορων
ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη δημιουργία Ακαδημίας
Εμπορικού Ναυτικού.
Σημαντική είναι η επισήμανση του Κύπριου υπουργού που
σημειώνει ότι χάρη στις άριστες σχέσεις που, διαχρονικά, διατηρεί το κράτος με τις ναυτιλιακές εταιρείες που εδρεύουν
στο νησί, τη μέχρι σήμερα ικανοποίησή τους από την υψηλή
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά κυρίως λόγω
της σταδιακής άρσης των χρηματοοικονομικών περιορισμών,
η Κύπρος παραμένει ένα από τα πλέον σύγχρονα και δυναμικά
ναυτιλιακά κέντρα του κόσμου.

Ο

Σε ποιο βαθμό η τραπεζική κρίση έχει πλήξει την κυπριακή
εμπορική ναυτιλία;
Αξιολογώντας την παρούσα κατάσταση, μπορώ να πω με βεβαιότητα πως η κυπριακή ναυτιλία δεν έχει επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό από την οικονομική κρίση που διέρχεται η
Κύπρος. Η δανειακή σύμβαση της Κύπρου, που διαμορφώθηκε στο Eurogroup στις 24 Μαρτίου, είχε αρχικά δημιουργήσει κάποια αρνητική ψυχολογία. Και φυσικά επηρέασε
αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες που εδρεύουν στο νησί, μέσω
της αρρυθμίας που προκλήθηκε στον τραπεζικό τομέα, αλλά
και του «κουρέματος» καταθέσεων που αδίκως επιβλήθηκε.
Εντούτοις, τα προβλήματα που φυσιολογικά παρουσιάστηκαν
επιλύθηκαν με ταχύτητα και αμεσότητα χάρη στην αποφασιστική παρέμβαση τόσο του υπουργείου μας -μέσω του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας- όσο και του υπουργείου
Οικονομικών και της κεντρικής τράπεζας, αλλά και την κατανόηση που επιδείχθηκε από μέρους των επηρεαζόμενων εταιρειών. Κατανόηση που βασίστηκε στις άριστες σχέσεις
επικοινωνίας και συνεργασίας που οικοδομήσαμε διαχρονικά.
Τις εξαιρετικά δύσκολες εκείνες πρώτες ημέρες, κινηθήκαμε
με ευελιξία προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις, για ορισμένες τουλάχιστον από τις εργασίες των ναυτιλιακών εταιρειών,
με αποτέλεσμα τον ελάχιστο επηρεασμό της κυπριακής ναυτιλίας. Οφείλω στο σημείο αυτό να απονείμω τα εύσημα στο
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας το οποίο εργαζόταν κυριολεκτικά
νυχθημερόν, χωρίς μάλιστα αξίωση για υπερωριακή αμοιβή,
προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Αυτό, κατά τη
γνώμη μου, ήταν έμπρακτη έκφραση ενός γνήσιου και σύγχρονου πατριωτισμού.
Υπάρχει τάση μετεγκατάστασης shipmanagement εταιρειών ή δείγματα αποθάρρυνσης άλλων στο να επιλέξουν
την Κύπρο για την εγκατάστασή τους;

Η πλοιοδιαχειριστική βιομηχανία της Κύπρου είναι η δεύτερη
μεγαλύτερη παγκοσμίως, ενώ η Λεμεσός έχει καταστεί ένα
από τα πλέον ισχυρά και αξιόπιστα πλοιοδιαχειριστικά κέντρα
διεθνώς και βασική έδρα για μερικές από τις μεγαλύτερες
ναυτιλιακές εταιρείες του κόσμου. Πολλές διαχειρίστριες
εταιρείες αντιμετώπισαν αρχικώς προβλήματα ρευστότητας
λόγω των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων, αλλά και
του «κουρέματος» καταθέσεων.
Εντούτοις, χάρη στις άριστες σχέσεις που διαχρονικά διατηρούμε με τις εταιρείες αυτές, τη μέχρι σήμερα ικανοποίησή
τους από την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών,
αλλά κυρίως λόγω της σταδιακής άρσης των χρηματοοικονομικών περιορισμών, ευτυχώς δεν έχει παρατηρηθεί μείωση
στη δραστηριοποίηση των εταιρειών αυτών στην Κύπρο. Αντιθέτως, η Κύπρος, διαθέτοντας πολύ ελκυστικό φορολογικό
καθεστώς, που είναι εγκεκριμένο»από την Ε.Ε. και «κλειδωμένο» για τα επόμενα δέκα χρόνια, παραμένει χάρη και στο δυναμισμό των πλοιοκτητών και πλοιοδιαχειριστών της, ένα από
τα πιο σύγχρονα και δυναμικά ναυτιλιακά κέντρα του κόσμου.

Tα προβλήματα που φυσιολογικά παρουσιάστηκαν επιλύθηκαν με ταχύτητα και
αμεσότητα χάρη στην αποφασιστική παρέμβαση τόσο του υπουργείου μας -μέσω
του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας- όσο
και του υπουργείου Οικονομικών και της
κεντρικής τράπεζας, αλλά και την κατανόηση που επιδείχθηκε από μέρους των
επηρεαζόμενων εταιρειών.
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Χάρη στις άριστες σχέσεις που, διαχρονικά, διατηρεί το κράτος με τις ναυτιλιακές εταιρείες που εδρεύουν στο νησί,
τη μέχρι σήμερα ικανοποίησή τους από
την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών, αλλά κυρίως λόγω της
σταδιακής άρσης των χρηματοοικονομικών περιορισμών, η Κύπρος παραμένει ένα από τα πλέον σύγχρονα και
δυναμικά ναυτιλιακά κέντρα του κόσμου.

Πιστεύετε ότι είναι θέμα χρόνου η περαιτέρω αύξηση των
φορολογικών συντελεστών, αλλά και η επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων για την εγγραφή στο νηολόγιο της Κύπρου; Υπάρχει κάποιο σχέδιο ώστε να αποκλειστεί αυτή η
απειλή του ναυτιλιακού κλάδου;
Η Κύπρος παραμένει, όπως ανέφερα, ένα μεγάλο και σύγχρονο ναυτιλιακό κέντρο. Η κυπριακή ναυτιλία θα συνεχίσει
να λειτουργεί όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα, αφού οι σχετικές φορολογίες παραμένουν ανέπαφες από τη μνημονιακή
σύμβαση. Και έτσι αμετάβλητες θα παραμείνουν. Οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν αναμένεται να επηρεαστούν από τη μικρή
αύξηση του φόρου στις επιχειρήσεις καθώς φορολογούνται
με βάση τη χωρητικότητα των πλοίων που διαχειρίζονται και
όχι με βάση τα κέρδη τους. Απεναντίας, το κυπριακό καθεστώς φορολόγησης χωρητικότητας ενθαρρύνει την εγγραφή
ή επανεγγραφή πλοίων σε νηολόγια της Ε.Ε. Κάτι που αναμένεται να δώσει ώθηση στον ναυτιλιακό κλάδο, ιδίως όσον
αφορά στις υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων, συμβάλλοντας

κατά τον τρόπο αυτό στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός ασφαλούς, αποτελεσματικού και σταθερού τομέα θαλάσσιων μεταφορών.
Η ναυτιλία αποτελεί το 7% του κυπριακού ΑΕΠ. Θεωρείτε
τον αριθμό μη επαρκή; Χρήζει βελτίωσης και πώς;
Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, η κυπριακή ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς αιμοδότες της κυπριακής
οικονομίας, με θετικές και δυναμικές προοπτικές περαιτέρω
ανάπτυξης. Τόσο οι γεωπολιτικές ζυμώσεις στην ευρύτερη
περιοχή μας, όσο και η ανακάλυψη των σημαντικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά και η
προτεραιότητα που αποδίδεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον
τομέα αυτό, καθιστούν τις προοπτικές ανάπτυξης της κυπριακής ναυτιλίας ιδιαιτέρως ελπιδοφόρες και ενθαρρυντικές.
Ως εκ τούτου, και στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης για αναθεώρηση του σημερινού οικονομικού μας μοντέλου με την ανάπτυξη νέων κλάδων της οικονομίας, βασική
προτεραιότητά μας αποτελεί η περαιτέρω στήριξη της ναυτιλίας μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, της ανταγωνιστικότητας και της αξιοπιστίας της. Στην
κατεύθυνση αυτή, καταλυτικό ρόλο διαδραματίζει και η
σκληρή δουλειά και η αγαστή και πολύχρονη συνεργασία του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που έχουν οδηγήσει στα
σημαντικά αποτελέσματα που η Κύπρος απολαμβάνει σήμερα
στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία, παρά το ανταγωνιστικό
μειονέκτημα της ύπαρξης του παράνομου τουρκικού εμπάργκο εις βάρος της κυπριακής ναυτιλίας.
Στις προτεραιότητές σας υπάρχουν πλάνα για την αποφυγή γραφειοκρατικών εμποδίων ώστε να γίνει η Κύπρος
ακόμη πιο ανταγωνιστικό ναυτιλιακό κέντρο; Σκοπεύετε
να εφαρμόσετε καινοτόμους πολιτικές προκειμένου να
ενισχυθεί η προσέλκυση νέων ναυτιλιακών επιχειρήσεων;
Το κυπριακό νηολόγιο βρίσκεται σήμερα στη 10η θέση των
μεγαλύτερων εμπορικών στόλων παγκοσμίως και στην 3η
θέση στην Ε.Ε. Στόχος της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεών μας. Ήδη προωθούμε αποφασιστικά
την ευρύτερη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης σε μια
προσπάθεια εξάλειψης γραφειοκρατικών εμποδίων και στρεβλώσεων και ενθάρρυνσης της υγιούς επιχειρηματικότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, κάνουμε τους σχεδιασμούς μας για αναβάθμιση του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, για βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού νηολογίου, τόσο μέσα
από στρατηγικές κινήσεις στο διεθνές σκηνικό όσο και μέσα
από τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και για
την περαιτέρω καλλιέργεια αισθήματος εμπιστοσύνης των
εταιρειών αυτών προς την Κυπριακή Δημοκρατία.
Το υπουργείο μας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης της ναυτιλίας, και στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιάρθρωσης της κρατικής μηχανής με στόχο τη βελτίωση στη
λειτουργία, την αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και της
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ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών του, κάνει συγκεκριμένους
σχεδιασμούς για την εφαρμογή μιας πολιτικής κινήτρων στον
τομέα της ναυτιλίας.
Είναι επίσης γνωστό ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει
προεκλογικά εξαγγείλει την πρόθεσή του για το διορισμό
υφυπουργών, ένας εκ των οποίων θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της εμπορικής ναυτιλίας, με στόχο την αμεσότερη ανταπόκριση στα θέματα που αφορούν τον τομέα αυτό.
Παράλληλα, διενεργείται τακτική αξιολόγηση της απόδοσης
και της ποιότητας των υφιστάμενων διαδικασιών και υπηρεσιών μας στο πλαίσιο μιας ανοιχτής και αμφίδρομης επικοινωνίας που έχουμε καθιερώσει με τις πλοιοκτήτριες εταιρείες,
με στόχο την άρση ενδεχόμενων εμποδίων στην εξυπηρέτηση
του ναυτιλιακού κόσμου.
Κάθε ναυτιλιακό κέντρο χρήζει ναυτιλιακού πανεπιστημίου και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Υπάρχει κάποια
σκέψη ως προς αυτά ή, λόγω των οικονομικών δυσχερειών, τα αποκλείετε;
Αναγνωρίζοντας το ρόλο του τομέα της ναυτιλίας στην ανάπτυξη του τόπου, την προτεραιότητα που η Ευρωπαϊκή
Ένωση αποδίδει στην ανάπτυξη του κλάδου, καθώς και τις
τρέχουσες γεωπολιτικές ζυμώσεις, υπάρχει πρόθεση για αξιοποίηση των διάφορων ευρωπαϊκών προγραμμάτων προς
αυτή την κατεύθυνση.
Ήδη, τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της
Κύπρου ενσωματώνουν στα προγράμματά τους τις ναυτιλιακές σπουδές, ενώ το υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
αναπτύσσει ειδικότερους προβληματισμούς για τη λειτουργία
Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Μάλιστα, στον συγκεκριμένο
τομέα έχει εκδηλωθεί σημαντικό ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό
τομέα -τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό- για

Τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου ενσωματώνουν στα προγράμματά τους τις ναυτιλιακές σπουδές, ενώ
το υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
αναπτύσσει ειδικότερους προβληματισμούς
για τη λειτουργία Ακαδημίας Εμπορικού
Ναυτικού. Μάλιστα, στον συγκεκριμένο
τομέα έχει εκδηλωθεί σημαντικό ενδιαφέρον
από τον ιδιωτικό τομέα -τόσο από την Κύπρο
όσο και από το εξωτερικό- για την πραγματοποίηση επενδύσεων.

την πραγματοποίηση επενδύσεων.
Η ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ θα ενισχύσει τις προοπτικές ανάπτυξης της
εμπορικής ναυτιλίας;
Η ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ αναμφίβολα αποτελεί ένα στρατηγικό πλεονέκτημα για τον τόπο μας. Έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την
ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε ενεργειακά ζητήματα τόσο
με την Ελλάδα όσο και με άλλες γειτονικές χώρες. Διασφαλίζει παράλληλα την περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής ναυτιλίας σε νέους και συναφείς με την ενέργεια τομείς. Οι νέες
γεωπολιτικές ζυμώσεις στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω
τη συνεργασία των κυπριακών πλοίων με τις γειτονικές
χώρες, αυξάνοντας έτσι την εμπορική δραστηριότητα των
πλοίων που φέρουν την κυπριακή σημαία, κυρίως όσον
αφορά στο εμπόριο μικρών αποστάσεων, αλλά και την εξυπηρέτηση του όλου συστήματος ανόρυξης, διαχείρισης και
επεξεργασίας του φυσικού αερίου.
Σε πρόσφατη συνάντησή σας με την πρέσβειρα της Γερμανίας, Gabriella Guellil, αναφέρατε πως η χώρα της επιδεικνύει ενδιαφέρον να βοηθήσει την Κύπρο με τη
μεταφορά γνώσεων, τεχνογνωσίας και εμπειριών τόσο
στην κατάρτιση έργων όσο και τη ναυπήγηση νέων κυπριακών πλοίων. Μπορείτε να μας το αναλύσετε;
Όπως είναι γνωστό, πολλές γερμανικές ναυτιλιακές εταιρείες
δραστηριοποιούνται από την Κύπρο και πολλά πλοία γερμανικών συμφερόντων είναι και υπό κυπριακή σημαία, ενώ, παράλληλα, γερμανικές τράπεζες χρηματοδοτούν τη ναυπήγηση
νέων κυπριακών πλοίων.
Στη βάση αυτή και με δεδομένη τη μέχρι σήμερα άριστη
σχέση συνεργασίας ανάμεσα στα δύο κράτη, η Γερμανία, διά
στόματος της πρέσβειράς της, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για
επέκταση της συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της
ναυτιλίας, καθώς επίσης και για την παροχή βοήθειας στην
Κύπρο με τη μεταφορά γνώσεων, τεχνογνωσίας και εμπειριών κυρίως όσον αφορά στην κατασκευή μεγάλων δημόσιων έργων, τη βελτίωση των υποδομών μας και την
αναβάθμιση των δημόσιων μεταφορών και συγκοινωνιών.
Οφείλω ωστόσο να σημειώσω ότι αντίστοιχο ενδιαφέρον επιδεικνύεται και από άλλους εταίρους μας στην Ε.Ε., που καταγράφουν και εκτιμούν τη στάση αξιοπρέπειας, τη συνέπεια και
τη μεθοδικότητα με την οποία τόσο η κυβέρνηση όσο και ο
κυπριακός λαός εργάζονται για την ταχύτερη υπέρβαση της
σημερινής κρίσης.
Αξιοποιούμε συνεπώς κάθε φιλική πρόταση συνεργασίας,
ιδιαίτερα από χώρες με μεγάλη εμπειρία σε θέματα δικτύων
και υποδομών, σε μια ευρύτερη προσπάθεια να πετύχουμε
την επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας και να χαράξουμε
με τόλμη μια νέα και ελπιδοφόρα πορεία ανάπτυξης για την
πατρίδα μας και τον λαό μας.
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Συνέντευξη

Σε κάθε κράτος-μέλος της Ε..Ε. έχουν υιοθετηθεί
διαφορετικά οργανωτικά μοντέλα που
υπηρετούν τις λειτουργίες ακτοφυλακής
Ο αρχηγός Λ.Σ. και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Forum των Αρχηγών Ακτοφυλακών
των κρατών-μελών της Ε.Ε. και των χωρών Σένγκεν μάς ενημερώνει για τις
τελευταίες εξελίξεις των εργασιών του ECGFF, την αναγκαιότητα δημιουργίας
του, το πλαίσιο λειτουργίας και τους στόχους του.
Συνέντευξη με τον πρόεδρο του Forum και αρχηγό
του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,
αντιναύαρχο Λ.Σ. Δημήτριο Μπαντιά
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Τι είναι το ECGFF και ποιοι συμμετέχουν στις εργασίες
του;
Το Forum των Αρχηγών των Ακτοφυλακών των κρατώνμελών της Ε.Ε. και των συνδεδεμένων χωρών Σένγκεν (European Coast Guard Functions Forum-ECGFF) αποτελεί ένα
μη δεσμευτικό, εθελοντικό, ανεξάρτητο και μη πολιτικό
Forum, μέλη του οποίου είναι οι αρχηγοί των ακτοφυλακών
ή οι ομόλογοί τους στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών της συνθήκης Σένγκεν, η Ευρ. Επιτροπή,
καθώς και οι αρμόδιοι οργανισμοί της Ε.Ε., όπως ο FRONTEX
για τα θαλάσσια σύνορα, ο EMSA για την ασφάλεια στη θάλασσα και ο ΕFCA για τον έλεγχο της αλιείας.
Πώς προέκυψε η αναγκαιότητα δημιουργίας του ECGFF
και ποιο είναι το πλαίσιο λειτουργίας του;
Οι θάλασσες και οι ακτές της Ευρώπης συνιστούν ζωτικό παράγοντα για την ποιότητα ζωής, την ευημερία και την ασφάλεια εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Ως εκ τούτου, η
προστασία των θαλασσών και των ακτών αποτελεί εξόχως
σημαντική αποστολή με κοινωνική και οικονομική διάσταση.
Η ασφάλεια ναυσιπλοΐας, η προστασία από τρομοκρατικές και
έκνομες ενέργειες στη θάλασσα, ο έλεγχος των θαλάσσιων
συνόρων, η θαλάσσια επιτήρηση, η έρευνα και διάσωση, η
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση
περιστατικών ρύπανσης και ο έλεγχος της αλιείας είναι μερικά
μόνον από τα καθήκοντα των ακτοφυλακών.
Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δημιουργήσει,
ωστόσο, διαφορετικές νομικές και θεσμικές δομές, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που απορρέουν από
τις υποχρεώσεις εκάστου ως κράτος σημαίας και λιμένα,
αλλά και ως παράκτιο κράτος. Ειδικότερα, σε κάθε κράτοςμέλος έχουν υιοθετηθεί διαφορετικά οργανωτικά μοντέλα
που υπηρετούν τις λειτουργίες ακτοφυλακής, τα οποία είτε
συνιστούν ενοποιημένα σώματα (όπως το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή) είτε υλοποιούνται από διάφορες υπηρεσίες (συνοριοφυλακές, τελωνεία, πολεμικό ναυτικό,
αστυνομία) που ενεργούν συντονιστικά ή συμπληρωματικά.
Η χώρα μας συνιστά μοναδικό παράδειγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενσωμάτωση όλων αυτών των λειτουργιών σε
μία μόνο εθνική και ενοποιημένη δομή, το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή.
Οι υπηρεσίες των ακτοφυλακών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν, από χρόνια, αντιληφθεί την ανάγκη
συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα των καθηκόντων τους, δηλαδή τόσο σε εθνικό (οι διάφορες υπηρεσίες μεταξύ τους)
όσο και σε διασυνοριακό (μεταξύ υπηρεσιών δύο κρατών), με
δεδομένο το γεγονός ότι η θάλασσα δεν έχει φυσικά σύνορα.
Ως απόκριση σε αυτή την ανάγκη, συντονισμού και συνεργασίας διαφορετικών δομών, καθιερώθηκε ο θεσμός του Ευρωπαϊκού Forum των Αρχηγών των Ακτοφυλακών,
αποκορύφωμα των δραστηριοτήτων του οποίου αποτελεί η
ετήσια σύνοδος των Αρχηγών των Ακτοφυλακών των κρα-

τών-μελών της Ε.Ε.
Πότε ξεκίνησε η λειτουργία του ECGFF και ποιοι είναι οι
στόχοι του;
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία πήρε σάρκα και οστά το 2009,
με την 1η συνάντηση να πραγματοποιείται στη Βαρσοβία (Πολωνία) και τη 2η στη Μάλαγα (Ισπανία) το 2010. Η 3η σύνοδος έλαβε χώρα στο Μάλμο της Σουηδίας το 2011, όπου
αποφασίστηκε η σύσταση Μόνιμης Γραμματείας του Forum,
ενώ η 4η σύνοδος διεξήχθη τον Αύγουστο του 2012 στο Δουβλίνο (Ιρλανδία).
Ειδικότερα, στο Δουβλίνο, οι αρχηγοί των ακτοφυλακών συμφώνησαν ότι:
• Το Forum παρέχει μια επαρκή δεξαμενή για τη βελτίωση
της τομεακής και διατομεακής συνεργασίας, ανταλλαγής
βέλτιστων πρακτικών και προώθησης του διαλόγου σε διεθνές, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και αναγνωρίζει την
ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων

Οι υπηρεσίες των ακτοφυλακών των
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν, από χρόνια, αντιληφθεί την
ανάγκη συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα των καθηκόντων τους, δηλαδή
τόσο σε εθνικό (οι διάφορες υπηρεσίες
μεταξύ τους) όσο και σε διασυνοριακό
(μεταξύ υπηρεσιών δύο κρατών), με
δεδομένο το γεγονός ότι η θάλασσα δεν
έχει φυσικά σύνορα.
αρχών για τη διαχείριση απειλών και την καλύτερη εφαρμογή της ναυτιλιακής νομοθεσίας.
• H βελτίωση της ασφάλειας ναυσιπλοΐας και της ναυτικής
ασφάλειας χρειάζεται αποτελεσματική διακυβέρνηση του
θαλάσσιου χώρου, στην οποία συμβάλλουν οι υπηρεσίες
ακτοφυλακών, ενώ παράλληλα απαιτείται η περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της
Ε.Ε.
• H οικοδόμηση εμπιστοσύνης και κατανόησης ανάμεσα στις
ναυτιλιακές αρχές και ο καθορισμός κοινών στόχων αποτελούν «κλειδιά» για τη διαλειτουργικότητα - όχι μόνο στο
εσωτερικό των κρατών-μελών, αλλά και σε επίπεδο Ε.Ε.
Τι σημαίνει πρακτικά για τη χώρα μας η ανάληψη της ελληνικής προεδρίας του ECGFF και ποιες οι προτεραιότη-
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Συνέντευξη
αναλάβει μέχρι σήμερα ο FRONTEX, καθώς και η Γενική Διεύθυνση Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας της Ευρ. Επιτροπής (DG MARE). Ωστόσο, η ανάγκη ενός μόνιμου
μηχανισμού χρηματοδότησης είναι, κατά την άποψή μας,
πλέον επιβεβλημένη και καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση έμπρακτα να τον υποστηρίξει.

τες της προεδρίας μας;
Η ανάληψη της προεδρίας του Forum από τη χώρα μας αποτέλεσε μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη καθόσον αποτελεί έκφραση εμπιστοσύνης των εταίρων μας στις δυνατότητες και
στη δομή του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Συγκεκριμένα, κατά την 4η Ετήσια Σύνοδο των Αρχηγών των
Ακτοφυλακών στο Δουβλίνο (20-22 Αυγούστου 2012), αποφασίστηκε ομόφωνα από τους αρχηγούς η ανάθεση της προεδρίας στην Ελλάδα και στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική
Ακτοφυλακή για το χρονικό διάστημα 2012-2013.
Στη Χίο, στις 12-14 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η 5η σύνοδος του Forum των Αρχηγών των Ακτοφυλακών, αποτελώντας και το επιστέγασμα της ελληνικής προεδρίας.
Η ελληνική προεδρία αποσκοπεί στα ακόλουθα:
• Στον καθορισμό των προτεραιοτήτων του Forum σε συνάρτηση με τη μελέτη σκοπιμότητας που διεξάγεται από την
Ευρ. Επιτροπή με στόχο να εντοπιστούν και να καθοριστούν
οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών
δομών άσκησης των λειτουργιών ακτοφυλακής των κρατών-μελών της Ε.Ε.
• Στην ανάπτυξη δικτύου των Ακαδημιών των ακτοφυλακών
των κρατών-μελών της Ε.Ε., με την υλοποίηση αντίστοιχου
προγράμματος (Coast Guard Functions Academies EU Network Project - CGFA NET), καθώς η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των στελεχών των ακτοφυλακών θεωρείται ο
ακρογωνιαίος λίθος της αύξησης της αποτελεσματικότητάς
τους στην αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων
στη θάλασσα. Η δημιουργία του δικτύου ακαδημιών βασίζεται στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές δομές κάθε κράτουςμέλους.
• Στην ανάπτυξη και παρουσίαση του επίσημου ιστοχώρου
του Forum (www.ecgﬀ.eu) με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς του στους Ευρωπαίους πολίτες και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών του.
• Στην υπογραφή «κοινής δήλωσης» από τους αρχηγούς των
ακτοφυλακών των κρατών-μελών της Ε.Ε. και των χωρών
Σένγκεν για την οικονομική βιωσιμότητα του Forum. Σχετικά σημειώνεται ότι τη χρηματοδότηση του Forum έχει

Ποιοι προσεκλήθησαν ως ομιλητές στις εργασίες του 5ου
Forum, στη Χίο; Υπήρξε κάποια υποστήριξη από ιδιωτικό
φορέα;
Πλην των αρχηγών των Ευρωπαϊκών Ακτοφυλακών, το
Forum πλαισιώθηκε από εξέχουσες προσωπικότητες του
ναυτιλιακού χώρου ως ομιλητές, μεταξύ αυτών ο υπουργός
αρμόδιος για θέματα Μεταφορών της Γαλλίας Frédéric Cuvillier και ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Επίσης, συμμετείχαν ο επίτιμος γενικός γραμματέας
του ΙΜΟ Ευθύμιος Μητρόπουλος, οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γεώργιος Κουμουτσάκος και Γεώργιος
Παπανικολάου, υψηλοί αξιωματούχοι της Ευρ. Επιτροπής και
των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργανισμών της Ε.Ε.
Υψίστης σημασίας στάθηκε και η σημαντική συνεισφορά και
συμβολή του «Διεθνούς Κέντρου Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης - Ίδρυμα Μαρία Τσάκος» προς την κατεύθυνση της
επιτυχημένης διεξαγωγής της 5ης συνόδου των Αρχηγών των
Ακτοφυλακών στο νησί.
Ποιες είναι οι προοπτικές εξέλιξης του ECGFF και πώς προτίθεται η Ελλάδα να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση;
Με την πολύτιμη εμπειρία που συσσωρεύει το Ευρωπαϊκό
Forum των Αρχηγών των Ακτοφυλακών των κρατών-μελών
της Ε.Ε., εμπεδώνεται σταδιακά η πεποίθηση της διαμόρφωσης
μιας «κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης» σε επιχειρησιακό επίπεδο, μαζί με τις έννοιες της αλληλεγγύης και της συνεργατικότητας. Ενόψει, μάλιστα, της επικείμενης ελληνικής προεδρίας
στο Συμβούλιο της Ε.Ε. (α΄ εξάμηνο 2014), η Ελλάδα αποβλέπει στην περαιτέρω υποστήριξη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας προκειμένου να αξιοποιηθούν μεγαλύτερες ευκαιρίες
συνεργασίας μεταξύ των ακτοφυλακών και των ναυτιλιακών
διοικήσεων και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα οι
σύγχρονες διεθνείς, ευρωπαϊκές αλλά και εθνικές προκλήσεις
στη θάλασσα.
Ποιο είναι το όραμά σας για το συγκεκριμένο Forum;
Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που υποστήριξαν στο
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι ότι είναι αδιανόητο, αυτοί που έχουν την
τεχνογνωσία και στο τέλος καλούνται να εφαρμόσουν τις νομοθεσίες που υιοθετούνται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας, να μην έχουν φωνή. Δεν νοείται να αποφασίζουν
άλλοι για εμάς, χωρίς εμάς. Το όραμά, μου λοιπόν, είναι να
αποκτήσει το Forum αυτό θεσμικό ρόλο στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων για θέματα
που απασχολούν την ακτοφυλακή και τη ναυτιλία.
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Λιμένες

Λιμενικές προκλήσεις
σε Ευρώπη και Ελλάδα
Τον περασμένο Μάιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε πρόταση
κανονισμού για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά στην πρόσβαση
στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων (COM/2013/0296 ﬁnal).
Σχεδόν επτά χρόνια μετά την τραυματική απόρριψη του περιβόητου
«λιμενικού πακέτου», η Ευρώπη, φαινομενικά τουλάχιστον, ξαναβρίσκει το βηματισμό της στον λιμενικό τομέα.

Tου Χαρίλαου Ν. Ψαραύτη, Καθηγητή, Technical University of Denmark

να μάθημα που μοιάζει να πήρε η Επιτροπή από το
διπλό φιάσκο του 2003 και του 2006 είναι η απόρριψη
του μοντέλου «one size ﬁts all», κάτι το οποίο θεωρήθηκε από πολλούς η κύρια αιτία της αποτυχίας τότε.
Έτσι, αναγνωρίζει τώρα ότι ο λιμενικός τομέας χαρακτηρίζεται
από μεγάλη ποικιλομορφία ως προς τον τύπο και την οργάνωση.
Κατά την Επιτροπή λοιπόν, ο προτεινόμενος κανονισμός σέβεται αυτήν την ποικιλομορφία και δεν επιδιώκει να επιβάλει
ένα ενιαίο μοντέλο για τους λιμένες. Βέβαια, το κατά πόσο
αυτό ισχύει μένει να αποδειχθεί.
Η Επιτροπή, στην αιτιολογική έκθεση για τον κανονισμό, αναγνωρίζει μια σειρά από προκλήσεις για τα λιμάνια.
Η ανάγκη ανάπτυξης συνδέσεων με την ενδοχώρα προσδιορίζεται σαφώς ως βασική πρόκληση και έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω της πολιτικής για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα
Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ). Επιπλέον, βασικά προβλήματα που αφορούν τους λιμένες που έχουν ενταχθεί στα ΤΕΝ-Τ παραμένουν ανεπίλυτα.
Για παράδειγμα, δεν προσφέρουν όλοι οι λιμένες των ΤΕΝ-Τ
το ίδιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Δεύτερον, το τρέχον πλαί-

Έ

σιο λιμενικής διακυβέρνησης δεν είναι πάντοτε αρκετά ελκυστικό για τους επενδυτές. Αυτό σχετίζεται με τις εξής πέντε
βασικές προκλήσεις:
(1) Πολλές από τις λιμενικές υπηρεσίες υπόκεινται σε ασθενείς ανταγωνιστικές πιέσεις λόγω περιορισμών πρόσβασης στην αγορά.
(2) Τα μονοπώλια και τα ολιγοπώλια, παρόλο που δικαιολογούνται σε αρκετές περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσουν σε
καταχρήσεις της αγοράς.
(3) Σε ορισμένους λιμένες, οι χρήστες αντιμετωπίζουν υψηλό
διοικητικό φόρτο λόγω έλλειψης συντονισμού εντός των
λιμένων.
(4) Τις ασαφείς χρηματοοικονομικές σχέσεις μεταξύ των δημόσιων αρχών, των λιμενικών αρχών και των παρόχων
λιμενικών υπηρεσιών και
(5) Την περιορισμένη αυτονομία των λιμένων ως προς τον
καθορισμό τελών υποδομών και τους αδιαφανείς δεσμούς με το κόστος που συνδέεται με την πρόσβαση στις
λιμενικές υποδομές.
Στόχος του νέου κανονισμού είναι η συμβολή στις προσπάθειες για μια πιο αποτελεσματική, διασυνδεδεμένη και βιώ-
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Φημολογείται όμως έντονα εδώ και κάποιο καιρό ότι πρόθεση είναι να πωληθεί
το εναπομείναν συνολικό μετοχικό πακέτο
του ΟΛΠ, και κάτι ανάλογο προετοιμάζεται και για τον ΟΛΘ. Η δική μου άποψη
ήταν, και εξακολουθεί να είναι, ότι το μοντέλο αυτό δεν πρέπει να επιλεγεί, και ότι
πρέπει να προτιμηθεί το μοντέλο της παραχώρησης τμημάτων των λιμένων σε
διαφορετικούς παρόχους.
σιμη λειτουργία των ΤΕΝ-Τ, μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου που θα βελτιώνει την απόδοση όλων των λιμένων και
θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αλλαγών στις απαιτήσεις μεταφορών και εφοδιαστικής.
Οι 319 λιμένες των ΤΕΝ-Τ πρέπει να συμβάλουν στην ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, συνδράμοντας με αυτόν τον τρόπο στις βιώσιμες μεταφορές,
έναν από τους βασικούς στόχους της Λευκής Βίβλου για τις
μεταφορές, και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για μια αποδοτική από πλευράς πόρων ανάπτυξη, η οποία θα τονώσει
την αύξηση του όγκου του εμπορίου και της διακίνησης εμπορευμάτων.
Η πρωτοβουλία αυτή διασφαλίζει μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ νομοθετικής δράσης και χαλαρής προσέγγισης,
με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον κοινωνικό διάλογο.
Αποτελεί προϊόν της εντατικής διαβούλευσης με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, το οποίο επιτρέπει στον κανονισμό να εστιαστεί σε μέτρα με υψηλή προστιθέμενη αξία
για την Ε.Ε. Κατά την Επιτροπή, ο κανονισμός αυτός θα αποτρέψει την πρόσθετη επιβάρυνση των λιμένων που λειτουργούν ήδη αποτελεσματικά και θα δημιουργήσει κατάλληλες
προϋποθέσεις, ώστε οι υπόλοιποι λιμένες να μπορέσουν να
αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές δυσκολίες τους.
Πώς συνδέονται όλα αυτά με τα λιμενικά δρώμενα στην Ελλάδα;
Δύσκολη ερώτηση. Τη στιγμή σύνταξης του άρθρου αυτού,
οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης για την τύχη των ΟΛΠ
και ΟΛΘ δεν ήταν ακόμη γνωστές.
Φημολογείται όμως έντονα εδώ και καιρό ότι πρόθεση είναι
να πωληθεί το εναπομείναν συνολικό μετοχικό πακέτο του
ΟΛΠ, και κάτι ανάλογο προετοιμάζεται και για τον ΟΛΘ.
Η δική μου άποψη ήταν, και εξακολουθεί να είναι, ότι το μοντέλο
αυτό δεν πρέπει να επιλεγεί και ότι πρέπει να προτιμηθεί το
μοντέλο της παραχώρησης τμημάτων των λιμένων σε διαφορετικούς παρόχους.

Διαφορετικά, τα ιδιωτικά μονοπώλια, που θα εγκαθιδρυθούν,
δεν θα υπηρετήσουν αναγκαστικά το δημόσιο συμφέρον.
Έχω επίσης την εντύπωση πως το μοντέλο αυτό θα είναι
ασύμβατο με τον νέο κανονισμό ή με άλλες διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας.
Ας διαβάσει ο αναγνώστης ξανά τις πέντε προκλήσεις που
απαρίθμησα ανωτέρω και ας αναλογιστεί ποιες από αυτές θα
αντιμετωπιστούν επιτυχώς με την πώληση του ΟΛΠ σε έναν
και μοναδικό ιδιώτη.
Οι επόμενοι μήνες προβλέπονται πλήρεις από χιτσκοκικό σασπένς.
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Λιμένες

Η ευρωπαϊκή ευκαιρία να σώσουμε την
(χαμένη) τιμή του ελληνικού λιμενικού
συστήματος

Του Θάνου Πάλλη*

Οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, λίγους μήνες πριν
από την ανάληψη της ελληνικής προεδρίας, αποτελούν
ευτυχή συγκυρία για να σώσουμε τη χαμένη τιμή του ελληνικού λιμενικού συστήματος, το οποίο κινείται μεταξύ
αδράνειας και παραλογισμού:
• Οι ρυθμοί χελώνας είναι γρηγορότεροι από την πρόοδο της
μεταρρύθμισης του ελληνικού λιμενικού συστήματος.
• Η παρούσα ελληνική κυβέρνηση αδυνατεί να εφαρμόσει
τους νόμους που έχει η ίδια ψηφίσει (!) - αναφέρομαι στη
νομοθετική ρύθμιση του Μαΐου 2013, που ιδρύει τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων και παραμένει ανενεργή έως σήμερα.
• Τα πολλαπλά και σημαντικά λάθη που έγιναν στη διαδικασία παραχώρησης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων
(ΣΕΜΠΟ) Πειραιά οδηγούν στη δεύτερη, διαδοχική, φιλική
διευθέτηση σε λιγότερο από 4 χρόνια από την ημέρα λειτουργίας του ΣΕΜΠΟ από τη ΣΕΠ, δείγμα ύπαρξης μιας
σύμβασης παραχώρησης που καλύπτει μεν τα βασικά,
αλλά άφησε αδιευκρίνιστα τα ουσιώδη.
• Ο κοινωνικός διάλογος για εργασιακά ζητήματα -κοινή πρακτική σε πολλές χώρες λόγω των ταχύτατων αλλαγών- παραμένει εκτός ημερησίας διατάξεως.
• Ο λιμενικός παραλογισμός συμπεριλαμβάνει ακόμα και
απόφαση λιμενικού ταμείου νήσου του Βορείου Αιγαίου να
ενταχθεί στο αττικό λιμενικό σύστημα!

Σε αυτό το αρνητικό περιβάλλον, οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό
γίγνεσθαι παρέχουν πρώτης τάξεως ευκαιρία για την επιτάχυνση και ολοκλήρωση της πολυαναμενόμενης μεταρρύθμισης του ελληνικού λιμενικού συστήματος.
Η νέα ευρωπαϊκή λιμενική πολιτική
Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διαμόρφωση
της νέας ευρωπαϊκής λιμενικής πολιτικής είναι η σημαντικότερη από τις ευκαιρίες.
Παρέχει το πλαίσιο, ώστε οι λιμένες να εκσυγχρονίσουν την
παροχή υπηρεσιών και να εξασφαλιστεί η καλύτερη σύνδεση
των λιμένων.
Περιέχει προτάσεις για νέες, διαφανείς και ανοιχτές διαδικασίες για την επιλογή των φορέων παροχής λιμενικών υπηρεσιών, κανόνες για την αποφυγή καταχρήσεων από φορείς
εκμετάλλευσης με αποκλειστικά δικαιώματα, και τη διαμόρφωση ανοιχτού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Διαμορφώνει την απαιτούμενη διαφάνεια, για παράδειγμα, στη
χορήγηση δημοσίων κονδυλίων χωρίς στρέβλωση του ανταγωνισμού, η οποία θα συμβάλει στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και την προσέλκυση επενδύσεων.
Σημαντικό στοιχείο, επίσης, η μεγαλύτερη ελευθερία στους
φορείς διοίκησης λιμένων.
Οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε καλύτερη θέση προκειμένου

*Ο Θάνος Πάλλης διδάσκει στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Διετέλεσε γενικός γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, σήμερα είναι γενικός γραμματέας της MedCruise.
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να εντοπίσουν τις ανάγκες των χρηστών, συνεπώς έχουμε
κάθε λόγο να ενισχύσουμε την αυτονομία τους παράλληλα
με τη διαφάνεια στις πρακτικές τους.
Ακόμη πιο σημαντική για την ελληνική περίπτωση είναι η πρόταση για τη δημιουργία ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών λιμένων - Αρχών όπως αυτή που ψήφισε το ελληνικό
κοινοβούλιο τον Μάιο, αλλά αδυνατεί να προσδιορίσει τις
αρχές λειτουργίας και να συγκεκριμενοποιήσει το περιεχόμενο της αρμοδιότητάς της.
Επιθυμητό βέβαια, λόγω των χαρακτηριστικών της αγοράς,
να υπάρχει μία ευρωπαϊκή αρχή μόνο. Αλλά με δεδομένη τη
δυσκολία λόγω των τοπικών ιδιομορφιών, τα κράτη-μέλη καλούνται να διαμορφώσουν εθνικές αρχές.
Έστω και αν στις προτάσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται ορισμένες κομβικές αλλά επίμαχες υπηρεσίες -όπως η φορτοεκφόρτωση φορτίων στον προβλήτα και οι υπηρεσίες που παρέχονται
στους επιβάτες-, πρόκειται για προτάσεις που αγγίζουν την ουσία
του προβλήματος στην ελληνική περίπτωση.
Ακουσίως, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθιστά προφανή ακόμη μία σημαντική για την ελληνική πολιτεία παράμετρο:
Ένας λιμένας είναι τόσο περίπλοκος, ώστε εκτός από τις υπηρεσίες εμπορικού ενδιαφέροντος συμπεριλαμβάνει και δημόσιες υπηρεσίες - μια απλή αλήθεια που περιπλέκει την
τρέχουσα επικαιρότητα περί «master concession» (sic).
Συνδεδεμένες πολιτικές για τους λιμένες
Η νέα «ΕΛΠ» συνοδεύεται από ένα συνδυασμό εξελίξεων, με θετικό πρόσημο και ευκαιρίες για το ελληνικό λιμενικό σύστημα.
Η νέα απόφαση για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών
(ΔΕΔ-Μ) και τη δημιουργία ενός δικτύου 319 λιμένων, στην
ανάπτυξη των οποίων θα συμβάλει χρηματοδοτικά ο κοινοτικός προϋπολογισμός -το επονομαζόμενο «λιμενικό μετρό»
λόγω της μορφολογίας του-, περιλαμβάνει 25 ελληνικούς λιμένες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την εν λόγω
δράση.
Η ολοκλήρωση της συζήτησης για τον ευρωπαϊκό κανονισμό
για τις παραχωρήσεις, τον Οκτώβριο, θα έχει εφαρμογή και
στην περίπτωση των λιμένων.
Τόσο η συζήτηση για τη δεύτερη φιλική διευθέτηση ΟΛΠ-ΣΕΠ
όσο και η θεματολογία των δύο διευθετήσεων επιβεβαιώνουν
ότι με δεδομένες τις προβληματικές διαχειρίσεις της πρώτης
-και ίσως σημαντικότερης για πολλά μελλοντικά έτη- σύμβασης παραχώρησης λιμενικών δραστηριοτήτων μόνο θετική
είναι η ύπαρξη μιας «εκ των άνω» δημιουργίας ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου, που θα διέπει το σύνολο των μελλοντικών παραχωρήσεων λιμενικών δραστηριοτήτων.
Τρίτον, η έναρξη του κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν πολλοί παράγοντες αντιμετώπισαν την πρωτοβουλία του υπογράφοντος, από θέση ευθύνης, να αρχίσει τον
εν λόγω διάλογο με άρνηση, σήμερα οι κοινωνικοί εταίροι
βρίσκονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο τραπέζι του διαλόγου
- μια θετική εξέλιξη που μπορεί να καθορίσει και τις εγχώριες

συζητήσεις.
Σε αυτές τις ευρύτερες αποφάσεις θα πρέπει να προστεθούν
και ορισμένες «ελληνικού ενδιαφέροντος» αποφάσεις.
Κατ’ αρχάς, η θετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τη χρηματοδότηση της επέκτασης του τερματικού σταθμού
κρουαζιέρας του ΟΛΠ δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε ευρύτερες δυνατότητες στην υποδοχή κρουαζιέρας.
Η επικείμενη καθοριστική επιχορήγηση της Ε.Ε. -αναμφίβολη επιτυχία της σημερινής διοίκησής του- κλείνει οριστικά την παραφιλολογία για φιλόδοξες εναλλακτικές λύσεις, δημιουργία νέων
λιμένων «εκ του μηδενός» και επισπεύδει τις εξελίξεις.
Επιπλέον, η διαφαινόμενη προοπτική ολοκλήρωσης από τις
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της συζήτησης-ελέγχου για το βαθμό που συγκεκριμένες λιμενικές πρακτικές, που
ασκήθηκαν στον ελληνικό χώρο την τελευταία πενταετία, βρίσκονται σε αρμονία με τις αρχές του κοινοτικού δικαίου.
Quo vandis?
Το πρόγραμμα μεταρρύθμισης του ελληνικού συστήματος
ήταν από τις πρώτες δράσεις του προγράμματος προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας το 2009.
Τέσσερα χρόνια -και... δέκα (10) υπουργούς μετά- η δύναμη
της αδράνειας έχει κυριαρχήσει. Ισχυροποιείται δε από την
εφευρετικότητα και την ανάδειξη αίολων, αν όχι ανέφικτων,
«ελληνικών» λύσεων.
Οι προαναφερθείσες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες αποτελούν
μια σημαντική ευκαιρία αλλαγής της δυναμικής. Αν δεν υπήρχαν, θα έπρεπε να τις εφεύρουμε.
Αν δεν υιοθετηθούν σε υπερεθνικό επίπεδο, είναι χρήσιμο η ελληνική πολιτεία να κινηθεί με γνώμονα τις εν λόγω προτάσεις.
Ιδίως όταν, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί ένα ανελαστικό
πλαίσιο που θα συναντήσει δυσκολίες εφαρμογής σε όλους
τους λιμένες, τα κράτη-μέλη προβλέπεται να εξετάσουν εξαιρέσεις και πρακτικές που συμβαδίζουν με τις τοπικές ανάγκες.
Η ανάληψη της ελληνικής προεδρίας την 1η Ιανουαρίου αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία για να διαμορφώσουμε τις λεπτομέρειες, δίνοντας έμφαση στο εν λόγω χαρτοφυλάκιο - όπως
ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση του καμποτάζ πριν από
20 χρόνια...
Ας κάνουμε την ευκαιρία πράξη.
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Επικαιρότητα

Η δυναμική τουριστική περίοδος δίνει
στην Ευρώπη οικονομική ώθηση
Παρά την οικονομική κρίση, η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί
έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς. Οι
διεθνείς αφίξεις τουριστών στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5%
το πρώτο εξάμηνο του 2013. Τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (+9%), Νότια Ευρώπη
και ακτές της Μεσογείου (+6%).
Η Ισπανία παραμένει στην κορυφή των προτιμήσεων και ακολουθούν Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα και Ηνωμένο
Βασίλειο, ενώ χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Λιθουανία, η Σλοβακία και η Λετονία, σημείωσαν, επίσης, πολύ μεγάλη
πρόοδο στον τομέα αυτόν.
Επιπλέον, δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας είναι αυτή τη στιγμή
διαθέσιμες στον τομέα του τουρισμού σε όλη την Ευρώπη, γεγονός που μπορεί να προσφέρει κάποια ανακούφιση στα 26 εκατ.
ανέργων της Γηραιάς Ηπείρου.
Οι θέσεις εργασίας στον τομέα του τουρισμού είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για τους νέους, το ποσοστό ανεργίας των οποίων ανέρχεται στο 23,5% (σε ορισμένες περιοχές, μάλιστα, αγγίζει το
απίστευτο ποσοστό του 50%).
Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Antonio Tajani, επίτροπος αρμόδιος για τη Βιομηχανία και την
Επιχειρηματικότητα, δήλωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, μπορώ να παρουσιάσω θετικά στοιχεία για το πρώτο ήμισυ αυτής της τουριστικής
περιόδου, και μάλιστα τη στιγμή που τα περισσότερα κράτη-μέλη
της Ε.Ε. βρίσκονται αντιμέτωπα με πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας και οικονομικές δυσκολίες. Ο τουρισμός βρισκόταν πάντοτε
ανάμεσα στις άμεσες προτεραιότητές μου, καθώς είναι τομέας
στον οποίο απασχολούνται γύρω στα 20 εκατομμύρια άνθρωποι
και συνδέεται με άλλους πολύ βασικούς τομείς, όπως ο πολιτισμός, η εστίαση, η μόδα, οι κατασκευές και οι μεταφορές. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες ώστε ο τομέας του

τουρισμού να εξακολουθήσει να ανθεί στην Ευρώπη. Η πρωτοβουλία μας για την απλοποίηση των θεωρήσεων, που αποσκοπεί
στην προσέλκυση περισσότερων τουριστών από τις αναδυόμενες οικονομίες, αποτελεί ένα καλό παράδειγμα τρόπου συνεργασίας για την άρση των πολιτικών και διοικητικών φραγμών, ώστε
να δοθεί ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη».
Πρωταθλήτριες απ’ όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης
Μεταξύ των χωρών της Μεσογείου πρώτη το 2013 ήρθε η Ισπανία με 34 εκατομμύρια τουρίστες από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο και 4% αύξηση στις διεθνείς αφίξεις συγκριτικά με την
περασμένη χρονιά. Στην Ελλάδα, η οποία φιλοξένησε γύρω στα
7 εκατομμύρια τουρίστες σε διάστημα επτά μηνών, ο τουρισμός
αυξήθηκε κατά 9,2%. Η Μάλτα και η Πορτογαλία, επίσης, ανέφεραν ισχυρή άνοδο, με ποσοστά +10% και +8% αντίστοιχα. Στη
Βόρεια Ευρώπη τα αποτελέσματα ήταν επίσης καλά, αλλά πιο
περιορισμένα (+3%), με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο στο
οποίο καταγράφηκε αύξηση 4% στις διεθνείς αφίξεις μετά τους
θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012.
Η αύξηση του αριθμού επισκεπτών της Γαλλίας από όλον τον
κόσμο κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου αντιστάθμισε τη
μείωση του αριθμού των εσωτερικών τουριστών.
Πρωταθλήτριες στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη ήταν
η Σλοβακία (+19%), η Λετονία (+11%) και η Λιθουανία (+9%).
Πολλά υποσχόμενα είναι και τα αποτελέσματα από το νέο κράτος-μέλος της Ε.Ε., την Κροατία. Στη χώρα αυτή σημειώθηκε αύξηση 5,4% στις διεθνείς αφίξεις και 3,3% στις διανυκτερεύσεις
σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2012. Μόνο το μήνα Αύγουστο,
οι αφίξεις που καταγράφηκαν στην Κροατία ήταν κατά 10% περισσότερες από τα στοιχεία της περασμένης χρονιάς. Λιγότερο
ικανοποιητικά είναι τα στοιχεία από την Κύπρο, όπου οι αφίξεις
τουριστών μειώθηκαν 5,8% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου
2013.
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Διεθνή Fora

Aντίο SOLAS,

καλημέρα FSA
Πριν από αρκετά χρόνια, γράφοντας από αυτές τις στήλες
(π.χ. αρ. φύλλου 119, 121), είχα επισημάνει τον κίνδυνο από την
προσπάθεια πολλών στον ΙΜΟ να εισαγάγουν ένα νέο σύστημα
δημιουργίας κανονισμών βασισμένο στο Risk Assessment, δηλαδή
στην εκτίμηση των πιθανοτήτων του κινδύνου ή ρίσκου, χρησιμοποιώντας
στατιστικές αναλύσεις και εναλλακτικές μεθόδους.

Του Πάνου Ζαχαριάδη, Τεχνικού διευθυντή Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

Είχα επίσης επισημάνει ότι η μέθοδος αυτή θα χρησιμοποιηθεί
όχι μόνο για τη δημιουργία νέων κανονισμών, αλλά και για την
ανατροπή των υφισταμένων.
Παρουσιάζοντας τους σημερινούς κανονισμούς ως πολύ αναχρονιστικούς και περιοριστικούς, που εμποδίζουν την καινοτομία,
οι θιασώτες της μεθόδου υποστηρίζουν ότι γενικά «εναλλακτικοί»
κανονισμοί που παρέχουν τον ίδιο βαθμό ασφαλείας πρέπει να
είναι αποδεκτοί. Η προσπάθεια αυτή των μελών του ΙΜΟ άρχισε
από την εποχή των GBS (Goal Based Standards), το 2004, και
συνεχίστηκε αμείωτη έως τώρα, οπότε δυστυχώς διαφαίνεται και
η τελική επικράτησή τους.
Μόλις στα μέσα του Σεπτεμβρίου, ο ίδιος ο γενικός γραμματέας
του ΙΜΟ, ο Ιάπωνας Κότζι Σεκιμίζου, έκανε δημόσια πρόσκληση
από το βήμα της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης στο Λονδίνο για
ολική αναθεώρηση της σύμβασης SOLAS με τη χρήση τεχνικών
Risk Assessment, ώστε οι κανονισμοί να γίνουν περισσότερο
«goal based». Δηλαδή να αναφέρεται ο στόχος ή ο σκοπός του
κανονισμού, αλλά η μέθοδος επίτευξης να επαφίεται στον σχεδιαστή, ο οποίος με «μελέτη» θα «αποδείξει» ότι ο σκοπός του
κανονισμού επιτυγχάνεται. Τα εισαγωγικά στις λέξεις «μελέτη»
και «αποδείξει», φυσικά, δεν μπήκαν τυχαία. Είναι απορία
της εμπειρίας που έχουμε από όσες τέτοιες μελέτες είδαμε μέχρι
τώρα στον ΙΜΟ.

Οι μελέτες αυτές χρησιμοποιούν τη μέθοδο FSA (Formal Safety
Assessment - Μεθοδική Αξιολόγηση Ασφάλειας), η οποία είναι
αποδεκτή από τον ΙΜΟ. Η μέθοδος έχει πολλές αδυναμίες (για τις
οποίες ο καθηγητής Ψαραύτης έχει γράψει επανειλημμένως),
αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Το σημαντικό είναι ότι, ακόμη και αν
η μέθοδος χρησιμοποιηθεί σωστά, αυτό δεν εγγυάται ούτε κατ’
ελάχιστον το σωστό αποτέλεσμα της μελέτης. Και τούτο, διότι η
μέθοδος αφήνει τεράστια ελευθερία στους συγγραφείς να χρησιμοποιήσουν υποθέσεις επί υποθέσεων και νούμερα κατά το
δοκούν.
Είναι εύκολο να οδηγήσει ο συγγραφέας τη μελέτη του προς κάποιο (εκ των προτέρων) επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, και είναι
πολύ δύσκολο για κάποιον τρίτο να το ανακαλύψει ή να το αμφισβητήσει. Μεταξύ άλλων, η αδιαφάνεια τέτοιων μελετών καθιστά σχεδόν αδύνατο τον έλεγχο της ορθότητάς τους.
Οι χώρες και οι οργανισμοί-μέλη του ΙΜΟ που υποστηρίζουν την
πορεία αυτή προς «εναλλακτικούς» κανονισμούς είναι αυτοί που
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εμπλέκονται στην κατασκευή
πλοίων. Σε αυτούς βέβαια περιλαμβάνονται και οι χώρες που
έχουν μεγάλους νηογνώμονες, καθότι οι νηογνώμονες παραδοσιακά υποστηρίζουν πρωτίστως τις θέσεις των κατασκευαστών
και των ναυπηγείων.
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Οι λόγοι που οι χώρες αυτές θέλουν να αποφύγουν τους παραδοσιακούς κανονισμούς είναι, φυσικά, οικονομικοί. Φθηνότερη
κατασκευή. Τα δήθεν περί εμποδίων στην καινοτομία είναι η δικαιολογία, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν παρουσιάσει
ούτε μία περίπτωση όπου οι τωρινοί κανονισμοί στάθηκαν εμπόδιο σε κάποια καινοτόμο σχεδίαση.
Τη στιγμή που ακόμη και σήμερα, με την ανοχή ή και τη συνδρομή
πολλές φορές των νηογνωμόνων, αγνοούνται ή παραβιάζονται
ξεκάθαρα απαιτήσεις της SOLAS που «δεν συμφέρουν» τα ναυπηγεία (π.χ. υδροστατική δοκιμή δεξαμενών έρματος ή η βαφή
τους με ένα χέρι μόνο μπογιάς) είναι προφανές το πού θα οδηγήσει η μελλοντική «νόμιμη» παράκαμψή τους, βάσει κάποιας μελέτης (από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο), που θα «αποδεικνύει»
ισοδύναμο επίπεδο ασφαλείας με την όποια απαίτηση της
SOLAS.
Πριν από την προαναφερόμενη εξαγγελία του Γ.Γ. του ΙΜΟ για
ολική αναθεώρηση της σύμβασης SOLAS, οι θιασώτες των εναλλακτικών κανονισμών φρόντισαν ώστε να εκδοθούν από τον οργανισμό (παρά την αντίθεση της Ελλάδας και λίγων άλλων)
επίσημες οδηγίες για την έγκριση «εναλλακτικών» και «ισοδύναμων» μέτρων από τις Αρχές.
Οι οδηγίες που εγκρίθηκαν είναι αρκετά γενικές και περίπου λένε
ότι, αν κάποιος ακολουθήσει τη μέθοδο FSA στη μελέτη του, τότε
οι εθνικές αρχές μπορούν να εγκρίνουν το αποτέλεσμα της με-

Οι λόγοι που οι χώρες αυτές θέλουν να
αποφύγουν τους παραδοσιακούς κανονισμούς είναι, φυσικά, οικονομικοί. Φθηνότερη κατασκευή. Τα δήθεν περί εμποδίων
στην καινοτομία είναι η δικαιολογία, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν παρουσιάσει ούτε μία περίπτωση όπου οι
τωρινοί κανονισμοί στάθηκαν εμπόδιο σε
κάποια καινοτόμο σχεδίαση.

και τρόποι όπου πραγματικά ισοδύναμες με τις υπάρχουσες απαιτήσεις μπορούν να αναπτυχθούν.
Αυτό όμως δεν είναι απλό, είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο. Απαιτεί σωστή και μεγάλη βάση δεδομένων στοχευμένη στο θέμα
προς εξέταση, πραγματική έρευνα και ανάλυση (π.χ. χρησιμοποιώντας μαθηματική απεικόνιση του θέματος σε ισχυρούς υπολογιστές), σύγκριση του αποτελέσματος με αυτό των υπαρχουσών
απαιτήσεων και πολλά άλλα, τα οποία όμως, προς το παρόν, δεν
είναι διατεθειμένοι να κάνουν.
Έως τότε, η ασφάλεια και η αντοχή των πλοίων δεν θα πρέπει να
αφεθούν στις ορέξεις του κάθε συγγραφέα κάποιας «ισοδύναμης
μελέτης».

λέτης ως ισοδύναμο με τις απαιτήσεις των υπαρχόντων κανονισμών. Είναι προφανές πως οι περισσότεροι νηογνώμονες και οι
εθνικές αρχές δεν έχουν αντιληφθεί ότι θα βρεθούν υπόλογοι σε
μελλοντική καταστροφή από πλοίο που σχεδιάστηκε με «εναλλακτικούς» κανονισμούς, προερχομένους από «ρηχές» μελέτες
που οι ίδιοι ενέκριναν.
Φυσικά, δεν μπορούμε να μείνουμε προσκολλημένοι για πάντα
στους υπάρχοντες κανονισμούς. Και φυσικά υπάρχουν μέθοδοι
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Κυπριακή Ναυτιλία

Αναγκαία η πολιτική στήριξη
της ναυτιλιακής βιομηχανίας
Κατά γενική ομολογία, η πρόσφατη δανειακή σύμβαση Κύπρου - τρόικας
έχει θέσει τέρμα στην οικονομική αβεβαιότητα που περιέβαλλε μέρος
του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά
την αναχρηματοδότησή του, και, ως εκ τούτου, υποβοηθά έμπρακτα τη
σταθεροποίηση και την επακόλουθη ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας.

Του Θωμά Καζάκου, Director General Cyprus Shipping Council

μως, τα μέτρα λιτότητας και οι προσωρινοί περιορισμοί
τραπεζικών συναλλαγών που ακόμη εφαρμόζονται,
είχαν επηρεάσει, σε κάποιο βαθμό, και την ομαλή λειτουργία των ναυτιλιακών εταιρειών στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια της κρίσιμης περιόδου που οι τράπεζες παρέμειναν κλειστές,
το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο συνεργάστηκε στενά με
την κυπριακή κυβέρνηση και την κεντρική τράπεζα και ως αποτέλεσμα έχει καταφέρει να επιλύσει αριθμό λειτουργικών προβλημάτων σε ναυτιλιακές εταιρείες, τα οποία δημιουργήθηκαν,
για να μπορέσουν να εκπληρώσουν πλήρως τις υποχρεώσεις
τους προς τους ναυτικούς και τους συνεργάτες τους ευρύτερα.
Ως εκ τούτου, έχει ήδη επέλθει επιστροφή στην κανονική επιχειρησιακή λειτουργία των ναυτιλιακών εταιρειών στην Κύπρο, κάτι
που συμβάλλει και στην ευρύτερη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των τραπεζών και των πελατών τους.
Παρά το αμιγώς τραπεζικό πρόβλημα αυτό, πρέπει να τονιστεί
ότι, καθ’ όλη αυτή την περίοδο, το γενικό επιχειρησιακό και φορολογικό κυπριακό ναυτιλιακό πλαίσιο παραμένει άθικτο και η
κυπριακή ναυτιλιακή διοίκηση, μέσω του Τμήματος Εμπορικής
Ναυτιλίας, λειτουργεί κανονικά.

Ό

Η δύναμη και η ανταγωνιστικότητα του κυπριακού ναυτιλιακού
φορολογικού συστήματος είναι ίσως ο κύριος λόγος γιατί οι εταιρείες αυτές παραμένουν πλήρως αφοσιωμένες στην Κύπρο ως
βάση λειτουργίας τους και στην κυπριακή σημαία.
Παράλληλα, το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο την περίοδο αυτή διατήρησε συνεχώς ενήμερους ευρωπαϊκούς και διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς, καθώς και εξειδικευμένα διεθνή ναυτιλιακά
μέσα ενημέρωσης, για την τρέχουσα κατάσταση στην Κύπρο και
τη δυνατότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας να συνεχίζει κανονικά
τις εργασίες της.
Επιπροσθέτως, παρά την παγκόσμια ύφεση στους ναύλους και
τις πρόσφατες τραπεζικές οικονομικές εξελίξεις στην Κύπρο, το
Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, μέσω μιας εκστρατείας με τίτλο «Η
ναυτιλία παραμένει στην Κύπρο και συνεχίζει να στηρίζει την οικονομία», έχει καταφέρει να προωθήσει και να προασπίσει την
Κύπρο στο εξωτερικό, μεταφέροντας το ότι ολόκληρη η υποδομή
της κυπριακής ναυτιλίας παραμένει λειτουργική και συμπαγής.
Έτσι, η Κύπρος κατάφερε να συνεχίσει τη λειτουργία της ως ένα
υψηλού επιπέδου και αξιόπιστο ναυτιλιακό και επιχειρηματικό
κέντρο.
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Η κυπριακή ναυτιλιακή βιομηχανία, ως εκ τούτου, στέκει ενωμένη
και παραμένει πιστή στην Κύπρο και στην κυπριακή σημαία. Παρά
τις οικονομικές δυσκολίες που την ταλανίζουν, τόσο σε διεθνές
όσο και σε τοπικό επίπεδο, αποτελεί ακόμη και σήμερα έναν από
τους πιο σημαντικούς και παραγωγικούς τομείς της κυπριακής
οικονομίας (7% ΑΕΠ), με θετικές και απτές προοπτικές περαιτέρω
ανάπτυξης.
Ειδικά εάν ληφθούν υπόψη και οι τεράστιες προοπτικές της περαιτέρω ανάπτυξης της κυπριακής ναυτιλιακής βιομηχανίας, σε
άμεση συσχέτιση και συνεργασία με την πολλά υποσχόμενη βιομηχανία ενέργειας μετά την απόφαση της κυπριακής κυβέρνησης
για ανέγερση τερματικού σταθμού φυσικού αερίου και την πρόσφατη ανακάλυψη σημαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου
στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου.
Τώρα, λοιπόν, περισσότερο από ποτέ, η κυπριακή ναυτιλία καθίσταται σημαντική για την κυπριακή οικονομία, και για το λόγο
αυτό είναι αναγκαία η περαιτέρω πολιτική στήριξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας για την ακόμη πιο δυναμική προώθηση των πλεονεκτημάτων της Κύπρου ως ανταγωνιστικού ναυτιλιακού
κέντρου. Η πρώτη δόση του δανείου στην Κύπρο από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας έχει πλέον σηματοδοτήσει

την εκ νέου χρηματοδότηση μέρους του τραπεζικού συστήματος
στην Κύπρο και ως αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση και τη σταδιακή ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας.
Οπότε, είμαστε αισιόδοξοι πως, με την εφαρμογή αποτελεσματικών διαρθρωτικών μέτρων, ο δρόμος προς την ανάκαμψη δεν
θα είναι μακρύς.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο αισιοδοξεί
ότι η ξένη και τοπική επένδυση της ναυτιλιακής βιομηχανίας στην
κυπριακή οικονομία μπορεί να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ακόμη
περισσότερο εάν εφαρμοστούν τρεις εισηγήσεις-αιτήματα του
Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου:
1. Τη δημιουργία θέσης υφυπουργού Ναυτιλίας.
2. Την περαιτέρω προώθηση του νέου ναυτιλιακού φορολογικού
συστήματος στο εξωτερικό.
3. Την άρση του τουρκικού εμπάργκο σε κυπριακά πλοία.
Είμαστε πεπεισμένοι πως, υπό την προϋπόθεση ότι τα τρία αυτά
αιτήματα που έχουν υποβληθεί θα τύχουν ευρύτερης πολιτικής
στήριξης και θα εφαρμοστούν άμεσα, το μέλλον της κυπριακής
ναυτιλίας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις προοπτικές της Κύπρου ως ενεργειακού κέντρου, προδιαγράφεται πολλά υποσχόμενο και θετικό.
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Αφιέρωμα: TANKERS

Φρούδες ελπίδες
Κρίσιμες στιγμές διέρχονται τα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου μέχρι
το τέλος του 2013, ενώ το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον ασκεί
έντονες πιέσεις στη ζήτηση χωρητικότητας πετρελαίου.
Όμως η βελτίωση της οικονομίας των ΗΠΑ, τα σημάδια ανάρρωσης της
Ευρωζώνης και τα έντονα στοιχεία για ζήτηση πετρελαίου από την Κίνα
δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες για σταδιακή αποκατάσταση της ναυλαγοράς
το 2014.

Για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα των δεξαμενόπλοιων παρουσιάζουμε
τις απόψεις της πλοιοκτησίας, η οποία σκιαγραφεί τις εκτιμήσεις για τη ναυλαγορά
και τις προοπτικές ανάκαμψής της.
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Mε 200 πλοία υπό παραγγελία
δεν θεωρώ ότι είναι η ιδανικότερη στιγμή
για περαιτέρω παραγγελίες

Του Χάρη Βαφειά, President & CEO StealthGas Inc.

Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που θεωρείτε ότι θα επηρεάσουν το επόμενο διάστημα την αγορά των δεξαμενόπλοιων;
Όσον αφορά στα πλοία μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου, τα
επονομαζόμενα MR, η ζήτηση είναι και θα παραμείνει αυξημένη. Βεβαίως, το μόνο ζήτημα είναι πόσες νέες παραγγελίες
θα δοθούν, διότι ήδη πάνω από 200 νέα πλοία έχουν παραγγελθεί σε γιάρδες, κυρίως κορεατικές!
Ενώ, όσον αφορά στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου, έχουμε την αντίστροφη κατάσταση, δηλαδή η ζήτηση
μειώνεται δραματικά, επίσης το βιβλίο παραγγελιών βρίσκεται
στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 ετών και προβλέπουμε ότι θα παραμείνει έτσι.
Ελπίζουμε να αυξηθεί ο αριθμός πλοίων που οδηγούνται στα
διαλυτήρια.
Πιστεύετε ότι το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης των
πλοίων βρίσκεται σήμερα σε υγιή επίπεδα; Πώς αναμένετε
να εξελιχθεί στο άμεσο μέλλον;
Όπως ήδη ανέφερα, υπάρχει κάποια ισορροπία, αλλά φοβόμαστε ότι θα διαταραχθεί όταν πέσουν στη θάλασσα τα πλέον
των διακοσίων νέων πλοίων που είναι υπό κατασκευήν. Ενώ
στα πλοία αργού πετρελαίου, λόγω των πολλών παραγγελιών
κατά τα προηγούμενα 4 χρόνια, ακόμη δεν υπάρχει ισορροπία
και η ζήτηση, όπως και οι ναύλοι βεβαίως, βρίσκονται σε πολύ
χαμηλά επίπεδα.
Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι ένα MR 50.000 τόνων ναυλώνεται γύρω στα 14.000 δολ. την ημέρα, ενώ ένα VLCC 320.000
τόνων μόνο 5.000 δολ. ημερησίως.

Στην παρούσα φάση, ποια κατηγορία δεξαμενόπλοιων πιστεύετε ότι διαθέτει την καλύτερη αποδοτικότητα (performance);
Είναι φανερό ότι τα MR αυτή τη χρονική στιγμή έχουν καλύτερη
απόδοση, αλλά αν κάποιος έπρεπε να αποφασίσει τώρα να παραγγείλει νέα πλοία, θα έπρεπε να στραφεί σε πιο εξειδικευμένα πλοία, όπως shuttle tankers, stainless steel chemical
tankers και LNG.
Σήμερα βλέπουμε ότι η προσφορά χωρητικότητας στα
product tankers βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας. Θεωρείτε ότι αυτό το γεγονός αποτελεί επενδυτική
ευκαιρία;
Όπως ανέφερα και προηγουμένως, με 200 πλοία υπό παραγγελία
δεν θεωρώ ότι είναι η ιδανικότερη στιγμή για περαιτέρω παραγγελίες, παρόλο που οι ναύλοι στα MR είναι υψηλότεροι από αυτούς των τάνκερ αργού πετρελαίου. Ως επένδυση θα ήταν
προτιμότερο κάτι πιο εξειδικευμένο ή MR, όμως όχι να δοθεί νέα
παραγγελία, αλλά ως μεταχειρισμένο, μοντέρνο πλοίο.
Οι εξελίξεις στη Συρία κατά πόσο θα επηρεάσουν την πορεία των δεξαμενόπλοιων ειδικότερα και της εμπορικής
ναυτιλίας γενικότερα;
Δυστυχώς, η ιστορία έχει δείξει ότι οι πόλεμοι ή οι φόβοι εκδήλωσης ενός πολέμου δρουν θετικά στα δεξαμενόπλοια. Μέχρι
σήμερα δεν έχουμε δει κάτι συγκλονιστικό όσον αφορά στη
Συρία και από ό,τι διαφαίνεται, δεν θα γίνει επίθεση από τους Αμερικανούς, οπότε πιστεύουμε πως η κατάσταση δεν θα επηρεάσει
τη ναυτιλία και πιο συγκεκριμένα τα δεξαμενόπλοια.
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Η ζήτηση για πετρέλαιο θα αυξάνεται
καθώς η παγκόσμια οικονομία
σταδιακά ανακάμπτει

Του Κώστα Πολυδάκη, Τεχνικού διευθυντή Aegean Bunkering Services Inc.

Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που θεωρείτε ότι θα επηρεάσουν το επόμενο διάστημα την αγορά των δεξαμενόπλοιων;
Τον τελευταίο χρόνο, ο στόλος των δεξαμενόπλοιων συνέχισε να
αυξάνεται, τόσο λόγω του μεγάλου αριθμού νεότευκτων πλοίων
που παραδόθηκαν, όσο και λόγω της μειωμένης δραστηριότητας
στη διάλυση παλαιότερων πλοίων.
Εδώ διαφαίνεται ένας διαχωρισμός μεταξύ dirty και clean, αφού
υπάρχει σαφής τάση μείωσης του ρυθμού αύξησης του στόλου
δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν dirty products, ενώ αντίθετα
ο στόλος των δεξαμενόπλοιων καθαρών φορτίων αυξάνεται με
ταχύτερους ρυθμούς, με πολλές νέες παραγγελίες το τελευταίο
διάστημα.
Παράλληλα, η ζήτηση για μεταφορικό έργο είναι χαμηλή, με
πολύ μικρές πλέον ετήσιες αυξήσεις στην παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου, που συντηρούνται κυρίως από τις αναπτυσσόμενες χώρες Ασίας, Αφρικής και Νοτίου Αμερικής. Οι
ανεπτυγμένες οικονομίες δεν παρουσιάζουν ακόμη σημαντικά
στοιχεία ανάκαμψης.
Τέλος, θεωρώ ότι βασικότατος παράγοντας, που θα επηρεάσει
την αγορά σε πιο μακρινό ορίζοντα, είναι η ριζική αλλαγή του
παγκόσμιου χάρτη στην παραγωγή αργού πετρελαίου, με τις ΗΠΑ
να μεταμορφώνονται σε συντομότατο χρονικό διάστημα σε μια
από τις μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες του κόσμου,

έχοντας ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, μια
ανάσα πια από τη Ρωσία και τη Σαουδική Αραβία.
Πιστεύετε ότι το ισοζύγιο supply - demand των πλοίων βρίσκεται σήμερα σε υγιή επίπεδα; Πώς αναμένετε να εξελιχθεί
στο άμεσο μέλλον;
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μία απάντηση που να καλύπτει καθεμία
από τις πολλές υποκατηγορίες δεξαμενόπλοιων (ανάλογα με το
μέγεθος ή τον τύπο φορτίου που μεταφέρουν). Είναι σαφώς
άλλα τα δεδομένα στα μικρά chemical/product tankers και διαφορετικά στα VLCC.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 50 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

TANKERS:Layout 1 4/10/2013 5:28 πμ Page 51

Η προσφορά έχει αυξηθεί περισσότερο από τη ζήτηση τα τελευταία πέντε χρόνια, γεγονός που εξηγεί γιατί οι ναύλοι έχουν παραμείνει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα σχεδόν σε όλους τους
τύπους πλοίων. Ωστόσο, στα επόμενα 2-3 χρόνια η συνολική αύξηση τονάζ αναμένεται μικρότερη σε σχέση με προηγούμενες
χρονιές και η ζήτηση για πετρέλαιο λογικά θα συνεχίσει να αυξάνεται, καθώς η παγκόσμια οικονομία σταδιακά ανακάμπτει.
Η μεγαλύτερη ανησυχία σήμερα αφορά τα μεγάλα πετρελαιοφόρα Suezmax και VLCC καθώς η εκμετάλλευση του σχιστολιθικού πετρελαίου και αερίου (shale oil & gas) στην Αμερική
ενδέχεται να μειώσει περαιτέρω τη ζήτηση για εισαγωγές από τη
Σαουδική Αραβία, τη Νιγηρία και τις υπόλοιπες χώρες του OPEC.
Στην παρούσα φάση, ποια κατηγορία δεξαμενόπλοιων πιστεύετε ότι διαθέτει την καλύτερη απόδοση (performance);
Από την αρχή της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης έως σήμερα,
τα product tankers έχουν ξεπεράσει σε απόδοση τα crude
tankers. Δεδομένου ότι εγκαινιάζονται νέα διυλιστήρια σε αναπτυσσόμενες χώρες και ταυτόχρονα κλείνουν παλαιότερες ρυπογόνοι μονάδες στα ανεπτυγμένα βιομηχανικά κράτη,
δημιουργείται περαιτέρω αύξηση της ζήτησης για πλοία μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου «product tankers».
Σήμερα βλέπουμε ότι η προσφορά χωρητικότητας στα
product tankers βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας. Θεωρείτε ότι αυτό το γεγονός αποτελεί επενδυτική
ευκαιρία;
Ο στόλος των product tankers αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται το 2014 και 2015. Η σχετική έλλειψη μοντέρνων πλοίων
προς πώληση και η προσφορά eco-type πλοίων από τα ναυπηγεία οδήγησε σε σημαντική αύξηση του αριθμού παραγγελιών
νεότευκτων πλοίων. Αν όμως η παγκόσμια ανάκαμψη δεν αποδειχθεί αρκετά ισχυρή για να υποστηρίξει την επικείμενη αύξηση
της προσφοράς, τότε οι προβλέψεις για υψηλές αποδόσεις στο
άμεσο μέλλον θα αποδειχτούν υπερβολικά αισιόδοξες.
Είναι ενδιαφέρον το ότι οι περισσότερες παραγγελίες στρέφονται
στα MR tankers. Η αναμενόμενη αύξηση ζήτησης μεταφοράς
προϊόντων που προανέφερα ίσως όμως δώσει συγκριτικό πλεονέκτημα σε μεγαλύτερα πλοία, τύπου LR1 και LR2, που θα προσφέρουν οικονομίες κλίμακας και μεγαλύτερα περιθώρια
κέρδους για μεταφορά προϊόντων πετρελαίου σε μεγάλες αποστάσεις.
Οι εξελίξεις στη Συρία κατά πόσο θα επηρεάσουν την πορεία
των δεξαμενόπλοιων ειδικότερα και της εμπορικής ναυτιλίας
γενικότερα;
Η Συρία δεν παράγει και δεν εξάγει μεγάλη ποσότητα πετρελαίου,
επομένως οι εσωτερικές διαμάχες δεν έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο
στη ναυτιλία. Ο μεγάλος φόβος όμως με τη Συρία είναι ότι η εσωτερική αντιπαλότητα σιιτών και σουνιτών μπορεί να εξαπλωθεί
στην ευρύτερη περιοχή και να επηρεάσει αρνητικά την προσφορά
πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, κάτι που θα ήταν ένα εφιαλτικό σενάριο για την αγορά δεξαμενόπλοιων.
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Οι εξελίξεις στη Συρία δημιουργούν
ευκαιριακό παιχνίδι για κάποιους να
κερδίσουν χρήματα

Του Αλέξανδρου Προκοπάκη, Γενικού διευθυντή ναυτιλιακού τμήματος Mamidoil Jetoil

Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που θεωρείτε ότι θα επηρεάσουν το επόμενο διάστημα την αγορά των δεξαμενόπλοιων;
Τα τελευταία, αλλά και τα επόμενα 2 - 5 χρόνια, συνέβησαν και
θα συμβούν αλλαγές στην αγορά των δεξαμενοπλοίων.
Η μεταβολή των shipping routes, η αλλαγή στα μεγέθη των
πλοίων, καθώς και η μεταβολή των προϊόντων ανά αγορά, θα
επιφέρουν τις όποιες αλλαγές.
Βασικός παράγοντας, βέβαια, παραμένουν η προσφορά και η ζήτηση, αλλά και οι χρηματοδοτήσεις.
Πιστεύετε ότι το ισοζύγιο supply - demand των πλοίων βρίσκεται σήμερα σε υγιή επίπεδα; Πώς αναμένετε να εξελιχθεί
στο άμεσο μέλλον;
Προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει ισορροπία μεταξύ supply
και demand.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται oversupply και γι’ αυτό είναι
δύσκολο να αυξηθούν οι ναύλοι.
Τα επόμενα δυο χρόνια πιστεύω ότι θα είναι ακόμη δύσκολη η
κατάσταση και από το 2015 και μετά, ίσως από το δεύτερο εξάμηνο του 2014, θα δούμε μια ανάκαμψη των ναύλων. Θεωρώ
πως είναι πολύ δύσκολο να ξαναδούμε νούμερα όπως το 2008,
αλλά θα υπάρξει καλύτερη αγορά για τους πλοιοκτήτες.
Στην παρούσα φάση, ποια κατηγορία δεξαμενόπλοιων
πιστεύετε ότι διαθέτει την καλύτερη αποδοτικότητα
(performance);
Αν και δεν ασχολούμαι με όλες τις κατηγορίες δεξαμενοπλοίων,

η αίσθησή μου είναι ότι στην καλύτερη κατάσταση, συγκριτικά,
βρίσκονται τα Product Tankers και πιστεύω ότι αυτά θα έχουν
και την καλύτερη απόδοση.
Ίσως είμαι λίγο προκατειλημμένος, βέβαια, επειδή είναι το μέγεθος που έχουμε στην εταιρεία.
Σήμερα βλέπουμε ότι η προσφορά χωρητικότητας στα product tankers βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας.
Θεωρείτε ότι αυτό το γεγονός αποτελεί επενδυτική ευκαιρία;
Αναλόγως των δυνατοτήτων της κάθε εταιρείας.
Στη συγκεκριμένη ερώτηση έχω απαντήσει και στο παρελθόν με
ένα παράδειγμα:
Στη σημερινή κατάσταση που βιώνουμε στην Ελλάδα, σου προσφέρει κάποιος ένα αυτοκίνητο αξίας 300.000 ευρώ για 30.000
ευρώ, θα το πάρεις;
Πολλοί θα απαντήσουν ναι και άλλοι όχι… Ανάλογο είναι και το
τι θεωρεί ευκαιρία κάθε πλοιοκτήτης.
Οι εξελίξεις στη Συρία κατά πόσο θα επηρεάσουν την πορεία
των δεξαμενόπλοιων ειδικότερα και της εμπορικής ναυτιλίας
γενικότερα;
Οποιεσδήποτε τέτοιου τύπου εξελίξεις πάντα επηρεάζουν. Δεν
νομίζω ότι έχει πραγματικές συνέπειες στην προσφορά και τη ζήτηση, αλλά πάντα υπάρχει η ανάλογη κινδυνολογία και το ευκαιριακό παιχνίδι για κάποιους να κερδίσουν χρήματα.
Πολλά εξαρτώνται από το χρόνο, τη διάρκεια και τον τρόπο της
όποιας ή μη επίθεσης και άλλους παραγόντες.
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Για το άμεσο μέλλον χρειάζεται πολλή
σκέψη και μελέτη
Μάλλον θα αυξηθεί η δυνατότητα supply και
θα μειωθεί το demand

Του Οδυσσέα Λεκατσά, Πλοιάρχου Ε.Ν., General Manager Pantheon Tankers Management

Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που θεωρείτε ότι θα επηρεάσουν το επόμενο διάστημα την αγορά των δεξαμενόπλοιων;
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά. Βασικά νομίζω πως τον σημαντικότερο ρόλο θα διαδραματίσουν η
ζήτηση και η προσφορά, η τιμή φορτίων/καυσίμων, σε συνδυασμό με τις αναμενόμενες ενεργειακές και γεωστρατηγικές εξελίξεις στο παγκόσμιο στερέωμα, όπως οι εξελίξεις σε Ιράν, Αίγυπτο,
Συρία, Βενεζουέλα, Ιράκ. Η Λιβύη είναι ακόμη και σήμερα ένα καζάνι που σιγοβράζει, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε τη ναυπήγηση
και σταδιακή εμφάνιση στην Κίνα πολλών (25%, ίσως και 35%)
VLCCs, που, καλώς ή κακώς, θα καλύψουν μεγάλο μέρος (αν όχι
όλο) της μεταφοράς crude oil προς την Κίνα. Έτσι, αναπόφευκτα
θα επηρεάσουν τη ναυλαγορά και τις τιμές των Δ/Ξ, νέων και μεταχειρισμένων.
Πιστεύετε ότι το ισοζύγιο supply - demand των πλοίων βρίσκεται σήμερα σε υγιή επίπεδα; Πώς αναμένετε να εξελιχθεί
στο άμεσο μέλλον;
Το ισοζύγιο supply - demand είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, λεπτό
και σε συνεχή κινητικότητα. Εδώ, με όλο το σεβασμό, θα ήθελα
να δανειστώ τη ρήση του Σόλωνα για τη δημοκρατία: Για ποιο

λαό και ποια εποχή. Και αυτός ο συντελεστής είναι αντικείμενο
πολλών παραγόντων και διαμορφώνεται καθημερινά από τους
γνωστούς μεγαλοεξαγωγείς ΟΠΕΚ (Αραβικός Κόλπος, Δυτική
Αφρική, Βραζιλία, Βενεζουέλα) και μεγαλοκαταναλωτές (Κίνα,
Ινδία, ΗΠΑ, Ευρώπη) σε συνδυασμό με τις εναλλακτικές μορφές
ενέργειας, τις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, που πολύ αργά
αλλά σταθερά τον επηρεάζουν, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε και το
ατύχημα στη Φουκουσίμα, που αναμφισβήτητα θα επιφέρει αλλαγές στην ενεργειακή πολιτική όλων των κρατών για τα επόμενα
πολλά χρόνια, ενώ και το LNG έχει αρχίσει να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και να επηρεάζει το oil supply και demand.
Για το άμεσο μέλλον χρειάζεται πολλή σκέψη, μελέτη. Μάλλον
θα αυξηθεί η δυνατότητα supply και θα μειωθεί το demand, που
πρέπει να καταλήξει και σε σημαντική μείωση της τιμής τόσο του
αργού όσο και των προϊόντων πετρελαίου. Είναι φανερό πως
αυτός ο συντελεστής παραμένει μόνιμα στην κόψη του ξυραφιού
και πολύ εύκολα μεταβάλλεται με πάρα πολύ επώδυνες ενεργειακές, οικονομικές, αλλά και στρατηγικές επιπτώσεις για όλους
τους εμπλεκομένους.
Στην παρούσα φάση, ποια κατηγορία δεξαμενόπλοιων πιστεύετε ότι διαθέτει την καλύτερη απόδοση (performance);
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Παρατητείται και σε αυτό το θέμα διαρκής κινητικότητα, ανάλογα
με τις δυνατότητες, τα χαρακτηριστικά, το είδος, τη σκοπιμότητα
χρήσης κάθε πλοίου, την τιμή καυσίμων, τις διαφορετικές καταναλώσεις ανάλογα με την ταχύτητα, το επίπεδο αγοράς, το δρομολόγιο, συναρτήσει ακόμα και καιρικών συνθηκών. Χρειάζεται
μελέτη, παρακολούθηση, επαγρύπνηση και, γιατί όχι, εναλλακτικές τολμηρές αποφάσεις για τροποποίηση δρομολογίου, ταχύτητας, προμήθειας καυσίμων, θέρμανσης φορτίων (αν χρειάζεται),
ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατόν προσοδοφόρο αποτέλεσμα.
Σε γενικές γραμμές, θέλω να πιστεύω ότι τα νέα VLCCs διαθέτουν
μεγαλύτερη μεταφορική ικανότητα, τεχνολογικά καλύτερες μηχανές, μορφή γάστρας, light ship, ημερήσια έξοδα, συντελεστή
ton/miles σε συνδυασμό με την τελική απόδοση ενέργειας στην
έλικα, συμπεριλαμβανομένου του γνωστού Mewis Duct - μέχρι
σήμερα, συνολικά περισσότερα από 550 πλοία (120 ελληνικών
συμφερόντων), διαφόρων τύπων και μεγεθών, έχουν τοποθετήσει το εν λόγω σύστημα με σημαντική βελτίωση (οικονομία έως
και 10%) στην απόδοσή τους.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις σημερινές τιμές ανά τόνο HSIFO $ 600
- $ 650 και LSMGO $ 1.000 - $1.100, ένα πλοίο (VLCC) σε έμφορτη κατάσταση πλέοντας με 16.00 μίλια με καλές καιρικές
συνθήκες χρειάζεται ημερησίως περίπου 116 M/T, το ίδιο πλοίο
αν πλέει με 12.000 μίλια στην ίδια κατάσταση χρειάζεται τα μισά
καύσιμα ημερησίως.
Μιλάμε για ημερήσιο κόστος καυσίμων εν πλω σε HSFO $
75.400 έναντι $ 37.700, αν δεν υπολογίσουμε την ίδια διαφορά
σε LSIFO ή ακόμα σε LSMGO (όπως είναι γνωστό, σε όλα τα ευρωπαϊκά λιμάνια τα πλοία είναι υποχρεωμένα να καταναλώνουν
μόνο LSMGO και ένα VLCC, για να ξεφορτώσει, καταναλώνει στο
λιμάνι 120 - 150 Μ/Τ με κόστος $ 132.000 - $ 165.000). Είναι
ευνόητο οι διαφορές και το κόστος είναι ακόμα μεγαλύτερα και
οι επιπτώσεις στην οικονομική εκμετάλλευση και απόδοση είναι
ανάλογες. Καλό είναι να θυμόμαστε όλοι τη βασική σχέση μεταξύ
ταχύτητας και κατανάλωσης: Το διπλάσιο της ταχύτητας, ο κύβος
της κατανάλωσης και να παίρνουμε τις απαιτούμενες αποφάσεις.

product tankers δεν είναι η καλύτερη επενδυτική ευκαιρία.
Οι εξελίξεις στη Συρία κατά πόσο θα επηρεάσουν την πορεία
των δεξαμενόπλοιων ειδικότερα και της εμπορικής ναυτιλίας
γενικότερα;
Οι εξελίξεις στη Συρία έχουν ήδη επηρεάσει τη ναυτιλία. Παρατηρούμε μεγάλο volatility στις τιμές πετρελαίου, επίσης υπάρχει
μια γενικότερη δικαιολογημένη ανησυχία και νευρικότητα και σίγουρα είμαστε όλοι με το όπλο παρά πόδα, έτοιμοι να κάνουμε
«παρουσιάστε» ανάλογα με τις εξελίξεις. Πόσο έντονη θα είναι
αυτή η τελετή θα το δούμε αργότερα, «όταν σφυρίξει η χοντρή
κυρία», ανάλογα με την ένταση, διάρκεια και αποτελεσματικότητα
όλης της επιχείρησης, διότι δεν πρέπει να υπάρχουν αμφιβολίες
για το αν θα γίνει ή όχι... αλλά μόνο πότε, πώς και για πόσο χρόνο.
Επιπλέον, ποιο θα είναι το επόμενο πρόσωπο, παράταξη, που θα
αναλάβει τη διακυβέρνηση του κράτους;
Δεν πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπάρξουν και δύο
κράτη, προς μεγάλη ικανοποίηση γειτονικών κρατών, που δεν θα
διστάσουν να δώσουν (και έχουν ήδη αναμφίβολα δώσει) χείρα
βοηθείας αποβλέποντας σε δικά τους πολλαπλά οφέλη!
Τα δεξαμενόπλοια, συγκεκριμένα, δεν νομίζω ότι θα επηρεαστούν
περισσότερο ή λιγότερο από τα άλλα πλοία. Είναι γνωστό ότι η
Συρία δεν είναι τόσο μεγάλος παίκτης, που να μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα του αγώνα και μάλιστα πριν ο διαιτητής σφυρίξει τη λήξη. Πρέπει να θεωρείται ένας μέτριος, αναλώσιμος και
αντικαταστάσιμος παίκτης με δυνατότητες μεν αλλά συγκεκριμένες και περιορισμένες, πολύ μικρότερες αυτών της Λιβύης ή και
της Αιγύπτου, πόσω μάλλον του Ιράν και του Ιράκ, οπότε οι εξελίξεις θα είναι ανάλογες και για μερικούς ίσως ακόμη να είναι εύκολα προβλέψιμες. Το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απασχολεί
όλους μας είναι: Μετά τον Άσαντ ποιος;

Σήμερα βλέπουμε ότι η προσφορά χωρητικότητας στα product tankers βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας.
Θεωρείτε ότι αυτό το γεγονός αποτελεί επενδυτική ευκαιρία;
Κάθε επένδυση στη ναυτιλία έχει τα δικά της συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και απαιτεί ανάλογη μελέτη, όραμα, αποφασιστικότητα και μερικές φορές πολλή τύχη. Ας θυμηθούμε τη
διαπραγμάτευση και την απόφαση του Αριστοτέλη Ωνάση να
πάρει αυτός όλο το στόλο των τότε φορτηγών λέγοντας: «Εγώ
πουλάω και αγοράζω. (…) Δύο μαζί δεν χωράμε σε αυτή την εταιρεία…», που τελικά κατέληξε σε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα και
γιγάντωσε τον Αρ. Ωνάση.
Αυτά βέβαια και άλλα πολλά κατορθώματα τόσο του αείμνηστου
Έλληνα Εφοπλιστή όσο και άλλων δεν είναι δυνατόν να επαναλαμβάνονται συχνά. Προσωπικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι
απόλυτα σωστή άποψη, νομίζω ότι με τα σημερινά δεδομένα τα

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 55 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

BERTZELETOY:Layout 1 4/10/2013 5:31 πμ Page 56

Αφιέρωμα Τankers

Κρίσιμες στιγμές στην αγορά
Yπό τη σκιά θετικών προσδοκιών για αύξηση της ζήτησης
πετρελαίου και την απειλή νέων ναυπηγήσεων

Της Μαρίας Μπερτζελέτου, Golden Destiny, Research Department

Το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς προοιωνίζεται κρίσιμες στιγμές για τη ναυλαγορά των πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου μέχρι το τέλος του 2013, με την ανισορροπία ανάμεσα
στην προσφορά και τη ζήτηση χωρητικότητας να υποστηρίζει
τα τωρινά αποθαρρυντικά επίπεδα.
Το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον ασκεί έντονες πιέσεις στη ζήτηση χωρητικότητας πετρελαίου, η οποία προβλέπεται να παραμείνει επίπεδη στα 895.000 βαρέλια/ημέρα για
το 2013, με προσδοκίες για αύξηση σε 1,1 εκατομμύρια βαρέλια/ημέρα, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η βελτίωση της οικονομίας
των ΗΠΑ, τα ήπια σημάδια ανάρρωσης της Ευρωζώνης και
έντονα στοιχεία για ζήτηση πετρελαίου από την Κίνα επιβεβαιώνουν τις θετικές προσδοκίες για υψηλότερα επίπεδα ζήτησης αργού πετρελαίου το επερχόμενο έτος.

ν αντιθέσει με το θετικό συναίσθημα για βελτίωση της ζήτησης μεταφοράς αργού πετρελαίου, που θα συντελέσει
και σε μείωση στην ανισορροπία που έχει δημιουργηθεί με
την προσφορά χωρητικότητας, τα πρόσφατα επίπεδα των ναύλων δεν αντανακλούν στοιχεία ανάκαμψης. Ο Αύγουστος τερμάτισε με τα επίπεδα των ναύλων στην κατηγορία μεγαλύτερου
μεγέθους tankers - VLCC να κατρακυλούν σε ακόμη χαμηλότερα
επίπεδα από τον Ιούλιο, ενώ στις μικρότερες κατηγορίες suezmax
- 160.000 dwt και aframax - 105.000 dwt σημειώθηκε, στα μέσα
του μήνα, μια απροσδόκητη άνοδος χωρίς σταθερότητα. Η υπερπροσφορά χωρητικότητας των πλοίων συνεχίζει να δρα ανασταλτικά στην επίτευξη μονιμότητας σε υγιή επίπεδα ναυλαγοράς
για τους ναυτιλιακούς παίκτες.
Επιπλέον, οι έντονες ανησυχίες για την πιθανότητα περιορισμένης
στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στη Συρία τροφοδότησαν
αβεβαιότητα για τη σταθερότητα της παγκόσμιας αγοράς αργού
πετρελαίου, μετά και τις αναταραχές που σημειώθηκαν στην παροχή προσφοράς πετρελαίου σε κύριες χώρες παραγωγούς,
λόγω της αστάθειας στη Μέση Ανατολή .
Η τιμή του πετρελαίου δέχεται συνεχόμενες ανοδικές πιέσεις και
διακυμαίνεται σε παραπάνω από $110 δολάρια/βαρέλι, μετά τα
μέσα του Αυγούστου, καθώς οι διακοπές στην προσφορά του
πετρελαίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις από τον Διεθνή Οργανισμό
Ενέργειας, αντιστοιχούν σε περίπου 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως,
που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών.
Η ολοένα αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου αποτελεί μία ακόμη
απειλή για το ασταθές περιβάλλον της ναυλαγοράς των πλοίων
μεταφοράς αργού πετρελαίου, με τη μείωση της προσφοράς πετρελαίου από τις χώρες του ΟΠΕΚ να οδηγεί σε πτώση ναυλώσεων κατά τη διάρκεια του Αυγούστου στα 17,3 εκατ.
βαρέλια/ημέρα. Στατιστικά στοιχεία για τη ζήτηση αργού πετρελαίου από τις χώρες του ΟΠΕΚ προδιαγράφουν ότι το χάσμα
ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση χωρητικότητας των
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πλοίων θα διατηρηθεί, με τη ζήτηση για αργό πετρέλαιο από τις
χώρες του ΟΠΕΚ να εκτιμάται στα 29,9 εκατ. βαρέλια/ημέρα, ανά
μέσον όρο, για το 2013, 0,5 εκατ. βαρέλια/ημέρα λιγότερο από
το περασμένο έτος. Για το έτος 2014, η ζήτηση για αργό πετρέλαιο από ΟΠΕΚ εκτιμάται ότι θα μειωθεί πάλι κατά 0,3 εκατ. βαρέλια/ημέρα, στα 29,6 εκατ. βαρέλια/ημέρα.
Παρακάτω απεικονίζεται συνοπτικά η απόδοση της ναυλαγοράς

κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου για μερικές από τις κυριότερες θαλάσσιες διαδρομές στον τομέα των πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου και στον τομέα μεταφοράς προϊόντων
πετρελαίου. Ο μήνας Αύγουστος τερμάτισε θετικά για το μικρότερο μέγεθος μεταφοράς αργού πετρελαίου, aframax, και για τις
κατηγορίες των πλοίων μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου μεγέθους 75.000 dwt και 55.000 dwt.

υγκριτικά με τα επίπεδα του Ιουλίου 2013, o δείκτης ναυλαγοράς Wordscale για τα tankers μεγέθους aframax στη
θαλάσσια διαδρομή CBS-USG αυξήθηκε κατά μέσον όρο,
20 μονάδες σε WS110, που αντιστοιχεί σε επίπεδα περίπου
$20.000/ημέρα, προσομοιάζοντας στα επίπεδα WS του πρώτου
εξαμήνου του 2012. Aξίζει να σημειωθεί ότι τα επίπεδα παραμένουν ασθενή, καθώς στο τέλος του Ιουνίου 2010 ο δείκτης ναυλαγοράς WS είχε τερματίσει σε υψηλά επίπεδα WS175. Στο
μέγεθος product, 55.000 dwt, ο δείκτης ναυλαγοράς WS έκλεισε
με σημαντική άνοδο 32 μονάδων στο τέλος του Αυγούστου, από
τον περασμένο μήνα, σε WS111, που αντιστοιχεί σε περίπου
$10.500/ημέρα, 5 μονάδες πάνω από τα επίπεδα του πρώτου
εξαμήνου του 2012.
Στον τομέα μεταφοράς αργού πετρελαίου για τις κατηγορίες μεγαλύτερου μεγέθους πλοίων, VLCC και suezmax, σημειώνεται
σημαντική πτώση στα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου της χρονιάς
από το 2012 και ήπια ύφεση τον Αύγουστο από τα ήδη απαισιόδοξα επίπεδα του Ιουλίου 2013. Ο δείκτης ναυλαγοράς WS στη
θαλάσσια διαδρομή AG-USG για τα πλοία VLCC - 260.000 dwt,
μειώθηκε τρεις μονάδες τον Αύγουστο, κατά μέσον όρο, σε
WS21, και 15,5 μονάδες από τα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου
του 2012. Στο τέλος του Ιουνίου του 2013, ο δείκτης WS στη
διαδρομή AG-USG για τα πλοία VLCC έκλεισε περίπου στις 21
μονάδες, που αντιστοιχούν σε αρνητικά έσοδα των πλοίων
($5.900/ημέρα), 45 μονάδες κάτω από τα επίπεδα στο τέλος του
Ιουνίου 2010 - WS45.
Στο μέγεθος suezmax, στη θαλάσσια διαδρομή WAFR-USAC, σημειώθηκε μηνιαία πτώση 3 μονάδων, με το δείκτη WS να τερματίζει στις 59 μονάδες - περίπου $14.600/ημέρα, αλλά 9 μονάδες
πάνω από τα μέσα επίπεδα του Ιουνίου. Ωστόσο, η απόδοση της
ναυλαγοράς για το μέγεθος suezmax παρουσιάζει εξίσου σημαντική πτώση, όπως και το μέγεθος VLCC, 19 μονάδες κάτω στη
διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2013 από την αντίστοιχη πε-

ρίοδο το 2012, και 41 μονάδες κάτω από το κλείσιμο του Ιουνίου
2010 - WS77.
Οι πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου δημιουργούν ελπίδες για τη
ναυλαγορά των πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου, καθώς
σημειώνεται αύξηση της κινητικότητας των ναυλώσεων, που φαίνεται να συμβάλλει σε αναζωογόνηση των ναύλων. Η ένταση της
Συρίας με τις ΗΠΑ και η παύση στην παραγωγή αργού πετρελαίου σε σημαντικές χώρες εξαγωγής -Λιβύη, Νιγηρία και Ιράκοδήγησαν τα διυλιστήρια της Ασίας, που έχουν ενεργοποιήσει
την παραγωγή τους ενόψει της έναρξης της χειμερινής περιόδου,
να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές αγοράς αργού πετρελαίου
από τη Μέση Ανατολή. Ο δείκτης ναυλαγοράς WS στη θαλάσσια
διαδρομή AG-USG κέρδισε 3 μονάδες στο τέλος της δεύτερης
εβδομάδας του Σεπτεμβρίου, παρουσιάζοντας αύξηση σε
WS23,5, αλλά συνεχίζει να παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα από το υψηλότερο σημείο της φετινής χρονιάς -WS28,5στο τέλος της δεύτερης βδομάδας του Ιουλίου.
Στο μέγεθος suezmax, οι διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου
από Λιβύη και Ιράκ οδήγησαν σε 21% εβδομαδιαία άνοδο την
πρώτη βδομάδα του Σεπτεμβρίου σε ναυλώσεις στη Δυτική
Αφρική από έντονη αγοραστική διάθεση της Ευρώπης και της
Ασίας, ωστόσο η υπερπροσφορά των πλοίων δεν συντέλεσε σε
σημαντική ανόρθωση της ναυλαγοράς. Ο δείκτης WS στη θαλάσσια διαδρομή WAFR-USAC παρέμενε στις 52,5 μονάδες μετά τα
μέσα του Αυγούστου, ενώ παρουσίασε μείωση 2,5 μονάδων τη
δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, κλείνοντας στις 50 μονάδες,
17,5 μονάδες κάτω από τις αρχές του Αυγούστου.
Η τωρινή κατάσταση στη ναυλαγορά των πλοίων μεταφοράς
αργού πετρελαίου προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τη χρονική
στιγμή πιθανής ανάκαμψης, καθώς οι πρώτοι 8 μήνες της φετινής
χρονιάς όχι μόνο δεν παρουσίασαν βελτίωση, αλλά σημείωσαν
και περαιτέρω ύφεση. Ο στόχος για απεξάρτηση της οικονομίας
της Αμερικής από τις εισαγωγές αργού πετρελαίου ώς το 2020

Σ

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 57 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

BERTZELETOY:Layout 1 4/10/2013 5:31 πμ Page 58

Αφιέρωμα Τankers

παραμένει έντονος μέσω της αύξησης της εγχώριας παραγωγής.
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει αύξηση της παραγωγής αργού πετρελαίου από την Αμερική, κατά μέσον όρο, στα
7,5 εκατ. βαρέλια/ημέρα το 2013 και 8,4 εκατ. βαρέλια/ημέρα
το 2014, από 6,5 εκατ. βαρέλια/ημέρα το 2012. Στο σύνολο, οι
εισαγωγές από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, μειώθηκαν στα 7,4 εκατ. βαρέλια/ημέρα το 2012, από 12,5 εκατ. βαρέλια/ημέρα το 2005,
και αναμένεται να μειωθούν, κατά μέσον όρο, στα 5,4 εκατ. βαρέλια/ημέρα το 2014.
Η αρνητική επιρροή της Αμερικής στις εισαγωγές αργού πετρελαίου μάλλον δεν τρομάζει τους ναυτιλιακούς παίκτες, οι οποίοι
φαίνεται να αγνοούν και την υπάρχουσα υπερβάλλουσα προσφορά χωρητικότητας και να τοποθετούν, χωρίς ενδοιασμούς,
νέες παραγγελίες για κατασκευές νεότευκτων πλοίων. Ο μήνας
Αύγουστος τερμάτισε με 49 νέες παραγγελίες, εμφανίζοντας ετήσια αύξηση 449% από τα επίπεδα του Αυγούστου του 2012,
όταν είχαν σημειωθεί μόνο 9 νέες παραγγελίες.
Παρακάτω απεικονίζεται συνοπτικά η κινητικότητα των επενδύσεων των ναυτιλιακών παικτών, που ακολουθεί ανοδική τάση
στην αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων από την έντονη αγοραστική διάθεση στα μεγέθη Handy και ΜR-product με ετήσια
αύξηση 71% και 48%, αντίστοιχα, σε αριθμό αγοραπωλησιών.
Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση που έχει σημειωθεί στο μέγεθος
panamax, 55.000-79.000 dwt, 400%, με την πλειονότητα των
πωλήσεων να συγκεντρώνεται σε πλοία κατασκευής έτους 2000
και άνω.
Στις κατηγορίες μεγάλου μεγέθους των πλοίων μεταφοράς
αργού πετρελαίου, το μέγεθος aframax παρουσιάζει μικρή απόκλιση από τον αριθμό των αγοραπωλησιών που είχε σημειωθεί
τους πρώτους 8 μήνες του 2012 (6,8% ετήσια αύξηση). To μέγεθος suezmax σημειώνει εκπληκτική ετήσια άνοδο -325%- με
17 νέες πωλήσεις πλοίων, καθώς σημειώθηκαν 10 νέες αγορές
πλοίων με έτος κατασκευής το 2013. Εξίσου, το μέγεθος VLCC
προσείλκυσε αρκετούς επενδυτές με 30 νέες αγορές πλοίων από
μόνο 4 την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2012, με 26 νέες
αγορές για πλοία με έτος κατασκευής άνω 2000.
Οι τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων για τα πλοία μεταφοράς

αργού πετρελαίου μοιάζει να έχουν πλέον αγγίξει τα κατώτατα
επίπεδα και οι ναυτιλιακοί παίκτες εκμεταλλεύονται την πτώση
για την ανανέωση του στόλου τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι
η αξία πλοίου μεγέθους VLCC 5ετίας στο τέλος Αυγούστου άγγιζε
τα περίπου $52,3 εκατ., από $56 εκατ. τον Αύγουστο του 2012
και $76 εκατ. τον Αύγουστο του 2011.
Στην αγορά των ναυπηγήσεων έχει σημειωθεί πτώση 12,6% την
περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013 από τα επίπεδα του 2012,
η οποία οφείλεται κυρίως στην ετήσια μείωση των ναυπηγήσεων
-32%- στο μέγεθος MR-Product, ενώ εντύπωση προκαλεί η αύξηση των νέων παραγγελιών στο μέγεθος aframax - με 54 νέες
παραγγελίες από 19 την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2012.
Το μέγεθος VLCC εμφανίζει ετήσια πτώση των ναυπηγήσεων 28% με 26 νέες παραγγελίες από 36 τους πρώτους 8 μήνες του
2012. Ωστόσο, η επενδυτική διάθεση των Κινέζων στις ναυπηγήσεις VLCC παραμένει έντονη καθώς φαίνεται να επιμένουν στο
στόχο τους για τη δημιουργία στόλου από 50 VLCCs για την κάλυψη των αναγκών τους σε εισαγωγές αργού πετρελαίου. Από
τις αρχές της χρονιάς, η China Merchant Energy Shipping έχει
τοποθετήσει 13 νέες παραγγελίες για VLCC, ενώ η COSCO Dalian
21 νέες παραγγελίες πέρυσι και 1 φέτος. Η επενδυτική διάθεση
των Κινέζων στις κατασκευές VLCC επιβαρύνει την ανισορροπία
ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση χωρητικότητας.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
(Tankers: >=10.000 dwt)
Συνολικός αριθμός αγοραπωλησιών: 80% αύξηση από αντίστοιχη περίοδο το 2012.
• Ιανουάριος - Αύγουστος 2013: 236 πλοία
• Ιανουάριος - Αύγουστος 2012: 131 πλοία
Συνολικός αριθμός παραγγελιών: 12,6% μείωση από αντίστοιχη περίοδο το 2012.
• Ιανουάριος - Αύγουστος 2013: 207 πλοία
• Ιανουάριος - Αύγουστος 2012: 237 πλοία
Συνολικός αριθμός διαλύσεων: 24% μείωση από αντίστοιχη
περίοδο το 2012.
• Ιανουάριος - Αύγουστος 2013: 75 πλοία
• Ιανουάριος - Αύγουστος 2012: 99 πλοία
Κινητικότητα επενδύσεων ανά μέγεθος
Handy (10.000-34.999 dwt)
• 71% ετήσια αύξηση στον αριθμό των αγοραπωλησιών (Ιανουάριος - Αύγουστος 2013: 58 πλοία / Ιανουάριος - Αύγουστος
2012: 34 πλοία)
• 57% ετήσια αύξηση στον αριθμό των ναυπηγήσεων (Ιανουάριος - Αύγουστος 2013: 11 πλοία / Ιανουάριος - Αύγουστος
2012: 7 πλοία)
• 22% ετήσια μείωση στον αριθμό των διαλύσεων (Ιανουάριος -
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Αύγουστος 2013: 18 πλοία / Ιανουάριος - Αύγουστος 2012:
23 πλοία)
MR Handymax (35.000-54.999 dwt)
• 48% ετήσια αύξηση στον αριθμό των αγοραπωλησιών (Ιανουάριος - Αύγουστος 2013: 74 πλοία / Ιανουάριος - Αύγουστος
2012: 50 πλοία)
• 32,5% ετήσια μείωση στον αριθμό των ναυπηγήσεων (Ιανουάριος - Αύγουστος 2013: 110 πλοία / Ιανουάριος - Αύγουστος
2012: 163 πλοία)
• 36% ετήσια μείωση στον αριθμό των διαλύσεων (Ιανουάριος - Αύγουστος 2013: 9 πλοία / Ιανουάριος - Αύγουστος 2012: 14 πλοία)
Panamax (55.000-79.999 dwt)
• 400% ετήσια αύξηση στον αριθμό των αγοραπωλησιών (Ιανουάριος - Αύγουστος 2013: 25 πλοία / Ιανουάριος - Αύγουστος 2012: 5 πλοία)
• (Ιανουάριος - Αύγουστος 2013: 0 πλοία / Ιανουάριος - Αύγουστος 2012: 3 πλοία)
• 25% ετήσια αύξηση στον αριθμό των διαλύσεων (Ιανουάριος - Αύγουστος 2013: 5 πλοία / Ιανουάριος - Αύγουστος 2012: 4 πλοία)
Aframax (80.000-119.999 dwt)
• 6,8% ετήσια αύξηση στον αριθμό των αγοραπωλησιών (Ιανουάριος - Αύγουστος 2013: 31 πλοία / Ιανουάριος - Αύγουστος 2012: 29 πλοία)
• 184% ετήσια αύξηση στον αριθμό των ναυπηγήσεων (Ιανουάριος - Αύγουστος 2013: 54 πλοία / Ιανουάριος - Αύγουστος
2012: 19 πλοία)
• 31% ετήσια μείωση στον αριθμό των διαλύσεων (Ιανουάριος Αύγουστος 2013: 20 πλοία / Ιανουάριος - Αύγουστος 2012:
29 πλοία)
Suezmax (120.000-160.000 dwt)
• 325% ετήσια αύξηση στον αριθμό των αγοραπωλησιών (Ιανουάριος - Αύγουστος 2013: 17 πλοία / Ιανουάριος - Αύγουστος 2012: 4 πλοία)
• 33% ετήσια μείωση στον αριθμό των ναυπηγήσεων (Ιανουάριος - Αύγουστος 2013: 6 πλοία / Ιανουάριος - Αύγουστος
2012: 9 πλοία)
• 61% ετήσια μείωση στον αριθμό των διαλύσεων (Ιανουάριος Αύγουστος 2013: 7 πλοία / Ιανουάριος - Αύγουστος 2012: 18
πλοία)

VLCC (161.000-320.000 dwt)
• 400% ετήσια αύξηση στον αριθμό των αγοραπωλησιών (Ιανουάριος - Αύγουστος 2013: 30 πλοία / Ιανουάριος - Αύγουστος 2012: 6 πλοία)
• 28% ετήσια μείωση στον αριθμό των ναυπηγήσεων (Ιανουάριος - Αύγουστος 2013: 26 πλοία / Ιανουάριος - Αύγουστος
2012: 36 πλοία)
• 45,4% ετήσια μείωση στον αριθμό των διαλύσεων (Ιανουάριος - Αύγουστος 2013: 6 πλοία / Ιανουάριος - Αύγουστος 2012: 11 πλοία)
Δεδομένης της κρίσης της ναυλαγοράς, το αναμενόμενο θα ήταν
ο ρυθμός των διαλύσεων να ακολουθεί ανοδική τάση από το περασμένο έτος. Το γεγονός ότι ο αριθμός των διαλύσεων κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας 24% ετήσια μείωση
από τους πρώτους 8 μήνες του 2012, εντείνει τους φόβους για
αργή ανάκαμψη. Επιπλέον, η μείωση της ζήτησης αργού πετρελαίου από την Αμερική και η αδιάκοπη ροή των νέων ναυπηγήσεων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες, που επιβεβαιώνουν
την αδυναμία της αγοράς για σύντομη έξοδο από την κρίση.
Η πρόσφατη εκτίμηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ότι
η συνολική κατανάλωση των ΗΠΑ σε εισαγωγές μειώθηκε κατά
μέσον όρο στο 40% το 2012, από 60% το 2005 και θα μειωθεί
στο 29% το 2014, το οποίο θα είναι το χαμηλότερο επίπεδο που
έχει σημειωθεί από το 1985, τρομάζει δεδομένων των ήδη αβέβαιων συνθηκών της ναυλαγοράς από την υπερπροσφορά χωρητικότητας. Η μόνη ελπίδα μοιάζει να είναι η Κίνα, ως σανίδα
σωτηρίας για την ελαχιστοποίηση της ανισορροπίας ανάμεσα
στην προσφορά και τη ζήτηση της χωρητικότητας, αν καταφέρει
να ξεπεράσει την Αμερική ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού
πετρελαίου μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου οι εισαγωγές αργού πετρελαίου
από την Κίνα αυξήθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ, περίπου 6,29 εκατ.
βαρέλια, σχεδόν 1 εκατ. βαρέλια πάνω από τα επίπεδα του Ιουνίου, δημιουργώντας ζωηρές ελπίδες για τη μετατροπή της Κίνας
στον μεγαλύτερο εισαγωγέα αργού πετρελαίου. Ωστόσο, αν οι
κινεζικές εισαγωγές δεν καταφέρουν να ξεπεράσουν τα 6,7 εκατ.
βαρέλια/ημέρα ώς το τέλος του έτους, φαίνεται απίθανο η Κίνα
να εκπληρώσει το στόχο και να ξεπεράσει την Αμερική. Ωστόσο,
μακροπρόθεσμα φαίνεται πως η Κίνα θα αγγίξει τις προσδοκίες,
καθώς εκτιμάται ότι η χώρα θα δαπανήσει περίπου $500 δισ. δολάρια για τις εισαγωγές αργού πετρελαίου μέχρι το 2020 που
αντιστοιχούν σε 9,2 εκατ. βαρέλια/ημέρα, ξεπερνώντας σημαντικά τις προβλεπόμενες δαπάνες της Αμερικής αξίας $335 δισ.
δολαρίων. Συνολικά, η ναυλαγορά των πλοίων μεταφοράς
αργού πετρελαίου φαίνεται να διακυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα
ρεκόρ στη διάρκεια του 2013, που μοιάζουν να είναι και τα κατώτατα επίπεδα για το μέγεθος VLCC από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2009. Δεδομένου ότι η σταδιακή
ανάρρωση βασικών οικονομιών, της Αμερικής και της Ευρωζώνης, έχει ήδη αρχίσει, με την Κίνα να προβάλλει όλο και πιο
ισχυρή στη ζήτηση μεταφοράς αργού πετρελαίου, αναμένεται η
πορεία της ναυλαγοράς το 2014 να εμφανίσει πιο αισιόδοξα σημάδια ανάρρωσης.
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Σχόλιο

Διεθνής Σύμβαση MLC:

Η εφαρμογή και τα πρώτα προβλήματα
Του Απόστολου Μπελόκα, Principal Consultant & CEO, SQE Marine Group, Managing Editor www.Safety4Sea.com

Η Διεθνής Σύμβαση MLC τέθηκε σε ισχύ στις 20 Αυγούστου
2013. Η σύμβαση ορίζει λεπτομερώς τα ελάχιστα πρότυπα διαβίωσης και εργασίας των ναυτικών επί των πλοίων. Σύμφωνα με
τη MLC, κάθε ναυτικός έχει δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, δικαίωμα
για ιατρική περίθαλψη και πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής
πρόνοιας. Τα πλοία θα υπόκεινται σε έλεγχο σε όλα τα λιμάνια,
είτε αυτά ανήκουν σε χώρες που έχουν επικυρώσει τη σύμβαση
είτε όχι, στο πλαίσιο της λεγόμενης «μη ευνοϊκής μεταχείρισης».
Με την εφαρμογή της σύμβασης, τον Αύγουστο, δεν άργησαν να
φανούν τα πρώτα προβλήματα. Δύο κρατήσεις πλοίων, ύστερα
από επιθεωρήσεις σε Δανία και Καναδά, έχουν ήδη σημειωθεί
μέσα σε χρονικό διάστημα 20 ημερών!
Δύο κρατήσεις πλοίων μέχρι στιγμής κατά παράβαση της
MLC
Ιστορικά, η πρώτη παγκόσμια κράτηση πλοίου κατά παράβαση
της MLC καταγράφηκε στη Δανία στις 3 Σεπτεμβρίου 2013.
Ύστερα από επιθεώρηση του πλοίου «Atlantic Carrier» (OSV,
2.685 t, σημαίας Λιβερίας) επιβλήθηκε κράτηση και απαγορεύτηκε ο απόπλους του από το λιμάνι του Έσμπιεργκ για 24 ώρες.
Η επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε από τη δανική ακτοφυλακή, η
οποία εντόπισε έξι παρατηρήσεις με ελλείψεις στα πιστοποιητικά
των αξιωματικών - στο σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιάς, στον
κώδικα ISM, στον ιατρικό εξοπλισμό και στις ιατρικές εξετάσεις,
στα αρχεία καταγραφής ωρών ξεκούρασης του πληρώματος
καθώς και στις συμβάσεις απασχόλησης των ναυτικών. Στο πλοίο
εκδόθηκε πιστοποιητικό MLC την ίδια μέρα και ήταν έτοιμο να
αποπλεύσει την επομένη, στις 4 Σεπτεμβρίου.
Η δεύτερη απαγόρευση απόπλου κατά παράβαση της MLC σημειώθηκε στον Καναδά λίγες ημέρες μετά, στις 6 Σεπτεμβρίου
2013. Το «Lia M» (ΒC, 45.999 t, σημαίαs Κύπρου), κρατήθηκε
από την καναδική ακτοφυλακή στο λιμάνι του Κεμπέκ για 24
ώρες, μετά τον εντοπισμό συνολικά έντεκα παρατηρήσεων: για
μη έγκυρες συμβάσεις εργασίας, προβλήματα με τους μισθούς,
προβλήματα με τον εξοπλισμό έκτακτης επικοινωνίας, το σύ-

στημα αντιμετώπισης πυρκαγιάς και τα πιστοποιητικά του πληρώματος.
Στατιστικά Paris MoU / Tokyo MoU
Τα Paris MoU και Tokyo MoU κυκλοφόρησαν αυτό το καλοκαίρι
τις ετήσιες εκθέσεις τους για το 2012, συμπεριλαμβανομένων
στοιχείων από επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα λιμάνια κατά το έτος 2012. Συνδυασμένη ανάλυση των
στοιχείων φανερώνει ότι οι παρατηρήσεις που αφορούν τη MLC
(συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, πιστοποιητικά πληρώματος)
έχουν ένα ανησυχητικό ποσοστό, της τάξεως του 10% περίπου
σε σχέση με το σύνολο των παρατηρήσεων του PSC. Αν λάβουμε
υπόψη ότι με τη θέσπιση της MLC έχουν καθοριστεί επαρκείς και
λεπτομερείς διαδικασίες για τον έλεγχο των πλοίων στους λιμένες (PSC), αξίζει να παρατηρήσουμε ότι, μελλοντικά, το θέμα της
εφαρμογής της MLC θα μας απασχολήσει εκτενώς, μια και θα
υπάρξει εστίαση από την εκάστοτε ακτοφυλακή λόγω των σχετικών απαιτήσεων. Με δεδομένη την εστίαση των κατά τόπων
ακτοφυλακών σε θέματα MLC, υπάρχει ήδη η αίσθηση στην
αγορά πως οι τρεις κύριες περιοχές στις οποίες πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή, λόγω αυστηρότητας στις επιθεωρήσεις, είναι
ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Ολλανδία.
Συμπεράσματα
Η νέα Διεθνής Σύμβαση είναι πλέον πραγματικότητα και πρέπει
να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Από τη μία πλευρά, τα πλοία πρέπει
να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζει η
MLC στους διάφορους τομείς και να κατέχουν τα απαραίτητα έγγραφα. Από την άλλη, οι διαχειρίστριες εταιρείες θα πρέπει να
δουν τη νέα σύμβαση ως μια βάση για βελτιστοποίηση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού που
απασχολούν.
Το ερώτημα όμως για το κατά πόσο θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τη βελτίωση των συνθηκών επί του πλοίου και την
προσέλκυση πιο ποιοτικών πληρωμάτων, παραμένει ανοικτό.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 62 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

ADV MARTCH 2012:Layout 1 29/2/2012 9:54 πμ Page 6

MALERBAS:Layout 1 1/10/2013 5:13 πμ Page 64

Ναυτική Νομοθεσία

Έναρξη «λειτουργίας» διατάξεων
Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής
Εργασίας 2006
Νομική βάση: Κυρωτικός νόμος 4078/2012 (Α' 179)

Του Μιχαήλ Μαλέρμπα, Υποναυάρχου Λ.Σ. (ε.α.)

Νομική προδιάθεση
Στο τεύχος 158 (3.2013) του ανά χείρας έγκριτου ναυτιλιακού
εντύπου «Ναυτικά Χρονικά» με άρθρο μας είχαμε αναφερθεί
διεξοδικά στην κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας
2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.
Σε ειδική δε παράγραφο είχαμε επισημάνει τους όρους και τις
προϋποθέσεις «λειτουργίας των διατάξεων» της εν λόγω διεθνούς σύμβασης.
Ειδικότερα, αναφέραμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 κυρ.
νόμου 4078/2012 απαιτείται η αρχική έκδοση, με υπουργικές
αποφάσεις, δοκιμαστικών κανονισμών, οι οποίοι μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός έτους από την ισχύ τους κυρώνονται
υποχρεωτικά με Π.Δ. με ή άνευ τροποποιήσεων.
Νομική τυπολατρία της υλοποίησης του άρθρου 3 του
νόμου
1. Ούτως, πρόσφατα, εξεδόθησαν δύο επί του προκειμένου
υπουργικές αποφάσεις γενομένης έναρξης «λειτουργίας»
των διατάξεων του άρθρου 3 του κυρ. νόμου 4078/2013
και των διατάξεων της Δ. Σύμβασης Ν. Εργασίας 2006
αλλά σε επίπεδο νομικής τυπολατρίας. Ειδικότερα, δημοσιεύθηκαν:
α. Η υπ’ αρ. 4113.304/01/17-6-2013 (Β΄ 1553) υπουργική
απόφαση «Κανονισμοί για την εφαρμογή απαιτήσεων της
Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας - Υποχρεώσεις κράτους σημαίας και λιμένα» και
β. Η υπ’ αρ. 3522.2/08/28-6-2013 (Β΄ 1671) κοινή Υ.Α. «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας».

2. Η πρώτη Υ.Α. εστιάζεται, ως άλλωστε ειδικά επισημαίνεται
και στον τίτλο αυτής, στις συγκεκριμένες υποχρεώσεις του
κράτους σημαίας και λιμένα, των σχετικών διατάξεων συμπεριλαμβανομένων σε ένα άρθρο (Πρώτο). Με την πργ. 2
αυτού δίδονται αρχικά οι «ορισμοί» των εμπλεκομένων έμψυχων και άψυχων φορέων, ήτοι πλοίο, κοχ κ.λπ. ή ναυτικός, πλοιοκτήτης, Λ.Σ. κ.λπ. και στην πργ. 3 παρατίθενται
έξι κανονισμοί, ήτοι:
• Κανονισμός 1 - Επιθεωρητές ναυτικής εργασίας
• Κανονισμός 2 - Έλεγχος και συμμόρφωση
• Κανονισμός 3 - Εξουσιοδότηση αναγνωρισμένων οργανισμών μετά τριών προσαρτημάτων:
- προσδιορισμός εξουσιοδότησης
- στοιχεία πιστοποιητικού
- στοιχεία διαπίστευσης
• Κανονισμός 4 - Έλεγχος κράτους λιμένα
• Κανονισμός 5 - Διαχείριση παραπόνων στην ξηρά
• Κανονισμός 6 - Δαπάνες και τέλη θεωρήσεων
Η ισχύς των διατάξεων της εν λόγω Υ.Α. κατά περίπτωση
αυτών ορίζεται στο άρθρο 2 αυτής.
3. Η δεύτερη Υ.Α., που είναι κοινή με τον υπουργό Υγείας,
εστιάζεται στην εφαρμογή και υλοποίηση των ουσιαστικών
διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης. Με το άρθρο Πρώτο
της ΚΥΑ εγκρίνεται «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006», στον οποίο
περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες διατάξεις σε πέντε κεφάλαια με 33 άρθρα και επτά παραρτήματα, στα οποία διαλαμβάνονται τα σχέδια των προβλεπόμενων από τη Δ.Σ.
πιστοποιητικών. Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του εν λόγω
κανονισμού έχουν συνταχθεί αυστηρά στα όρια και πλαίσια
των διατάξεων της Δ.Σ., ενώ με το άρθρο 1 του άρθρου
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Πρώτου δίδονται οι «ορισμοί» και το πεδίο εφαρμογής της Δ.Σ.
Ουσιαστική υλοποίηση και λειτουργία των κανονισμών
1. Ανωτέρω αναφερθήκαμε στη νομική τυπολατρία της λειτουργίας των διατάξεων της Δ.Σ. Ναυτικής Εργασίας 2006,
αρχικά διά των εκδοθέντων ήδη με Υ.Α. δύο κανονισμών
και τούτο επισημαίνουμε, διότι η έκδοση και δημοσίευση
νομοθετημάτων εν γένει δεν σημαίνει τίποτε αν δεν συντρέχει άμεση, αποτελεσματική και ουσιαστική εφαρμογή
των διατάξεων των νομοθετημάτων διά προληπτικού και
κατασταλτικού ελέγχου εφαρμογής των.
2. Ούτω, επί του προκειμένου, οι εμπλεκόμενοι της ελληνικής
ναυτιλίας φορείς και παράγοντες, ιδιωτικοί και δημόσιοι,
οφείλουν να εφαρμόσουν άμεσα και αποτελεσματικά τις
διατάξεις των εκδοθέντων ως άνω κανονισμών χωρίς «εκπτώσεις» και παρεκκλίσεις, ήτοι:
Πλοιοκτήτες - εφοπλιστές που φέρουν και την αρχική και κύρια
ευθύνη υλοποίησης, ανεξαρτήτως κόστους που θα επωμισθούν.
Οι νηογνώμονες, ως ορίζονται οι αρμοδιότητες και ευθύνες
τους στον κανονισμό 3 της πρώτης Υ.Α. με επίκληση του
άρθρου 3 του κυρ. νόμου 4078/2012.
Λιμενικές Αρχές
Προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος εφαρμογής
α. Σύμφωνα με το άρθρο Τέταρτο του Κ.Ν. 4078/2012, αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής στα πλοία, τόσο των
διατάξεων της Σύμβασης όσο και των κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο Τρίτο, τη βεβαίωση παραβάσεων, την επιβολή κυρώσεων και τον έλεγχο καταγγελιών, εκ
μέρος των ναυτικών, είναι:
i. Στο εσωτερικό οι λιμενικές αρχές και
ii. Στην αλλοδαπή, οι προξενικοί λιμενάρχες που ασκούν διοικητικά καθήκοντα ναυτιλίας και, σε περίπτωση που δεν

υπάρχουν σε κάποιο λιμάνι της αλλοδαπής, οι ελληνικές προξενικές αρχές του υπ. Εξωτερικών.
β. Άμεσα ανακύπτει το θέμα ότι οι αξιωματικοί του Λ.Σ. που
τοποθετούνται στην αλλοδαπή οφείλουν να είναι γνώστες σε
επαρκή βαθμό τής εν λόγω ΔΣΝΕ 2006, ώστε περιπτώσεως
συντρεχούσης ή επιθεωρήσεως πλοίου ή καταγγελιών να
αντιμετωπίζουν την παράβαση άμεσα και νόμιμα.
γ. Αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων, περιπτώσεως συντρεχούσης, καθώς και την άσκηση προσφυγών, με το άρθρο
Πέμπτο του Κ.Ν. γίνεται επίκληση εφαρμογής του άρθρου 45
του ΚΔΝΔ, όπως αυτό ισχύει.
Σχετικός, επί του προκειμένου, αναφορικά με τα προσόντα,
τις γνώσεις, την εκπαίδευση και τα καθήκοντα των επιθεωρητών αξιωματικών Λ.Σ. τυγχάνει ο κανονισμός Ν. 1 της πρώτης
Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1553).
Αρμοδιότητες πλοιάρχων
Οι πλοίαρχοι οφείλουν να θέτουν στη διάθεση των λιμενικών
αρχών όλα τα σχετικά επί του προκειμένου έγγραφα και βιβλία διά τη διεξαγωγή της επιθεώρησης, ως άλλωστε επιτάσσει πλην του κανονισμού και το άρθρο 126 ΚΔΝΔ.
Όθεν, επαναλαμβάνουμε ότι επιβάλλεται, πέραν της νομικής
τυπολατρίας της εκδόσεως των κανονισμών, και η ουσιαστική
εφαρμογή και «λειτουργία» των διατάξεων της Δ. Σύμβασης
Ν. Εργασίας 2006 και των εκδοθέντων δύο κανονισμών, με
δεδομένο ότι η χώρα μας πρωτεύει ναυτιλιακώς παγκόσμια
και επιβάλλεται ούτω η ναυτιλιακή πίστη προς εξασφάλιση
υψηλών και βεβαίων ναύλων. Διάδοση παγκοσμίως δυσμενών αποτελεσμάτων συναφών επιθεωρήσεων δεν έχει καλά
αποτελέσματα.
Καλή επιτυχία σε όλους τους εμπλεκόμενους ναυτιλιακούς
φορείς.
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Ανασκόπηση LPG

Σταθερά ανοδική η πορεία των LPG

Του Χρίστου Γ. Τριανταφυλλίδη, Stealth Maritime Corp. S.A.

Κάνοντας μια αναδρομή στο πρώτο εξάμηνο του 2013 και
συγκεκριμένα στις προοπτικές του εμπορίου LPG, με ευκολία
διαπιστώνει κανείς ότι, πλέον, δείχνουν να είναι σαφώς καλύτερες συγκριτικά με τα τελευταία χρόνια, κάτι το οποίο
οφείλεται κυρίως στους παρακάτω παράγοντες:

4,3% τη δεκαετία που διανύουμε, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει
κυρίως οδηγηθεί από αναπτυσσόμενες χώρες, όπως Ινδία, Ινδονησία και Ταϊλάνδη.
Η πλειονότητα του τρέχοντος στόλου, 735 καράβια μέχρι τον Ιού-

• Έναρξη νέων LPG πρότζεκτ σε χώρες της Μέσης Ανατολής (οι
εξαγωγές από χώρες της Μέσης Ανατολής ισοδυναμούν περίπου με το 50% του παγκόσμιου εμπορίου LPG, με πάνω από
34 εκατ. τόνους/χρόνο μέσα στο 2012).
• Αύξηση παραγωγής LPG από τις ΗΠΑ («shale-gas»).
Οι εξαγωγές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1/3 μεταξύ 2011
και 2012, αύξηση που αφορούσε κυρίως εξαγωγές προπανίου
προς τη Λατ. Αμερική, ενώ η αναμενόμενη ραγδαία άνοδος παραγωγής «shale-gas» προβλέπεται πως θα τριπλασιάσει (!) τον
όγκο εξαγώγιμου LPG προϊόντος από τις ΗΠΑ, θέτοντας πλέον
γερές βάσεις για να απειλήσει την πρωτιά του Κατάρ και των
ΗΑΕ ως μία από τις μεγαλύτερες χώρες εξαγωγής LPG.
• Αντιστάθμιση μειωμένου εμπορίου προς Ιαπωνία και Κορέα με
αύξηση αντίστοιχου εμπορίου προς αναπτυσσόμενες χώρες
της Ανατολής και της Αφρικής.
Το παγκόσμιο εμπόριο LPG έχει παρουσιάσει αύξηση κατά μ.ό.
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λιο του 2013, είναι μεγέθους μικρότερου των 13.000 κ.μ., ενώ
τα VLGC (πάνω από 70.000 κ.μ.) αριθμούν περίπου μόνο 150
μονάδες, ή αλλιώς το 13% του παγκόσμιου στόλου.

λίες μεγαλύτερου μεγέθους καραβιών και ενώ τα VLGC υπολογίζονται περίπου στο 13% του τρέχοντος στόλου, οι παραγγελίες
αυτών αναλογούν στο 27% επί του συνόλου των παραγγελιών
νεότευκτων μονάδων.
Σε συνέχεια του ρεκόρ της παράδοσης των 80 καραβιών μέσα
στο 2008, οι παραδόσεις νεότευκτων μονάδων έχουν παρουσιάσει σημαντική μείωση, με μόνο 43 καράβια να παραδίδονται μέσα
στο 2012, ενώ οι τρέχουσες παραγγελίες σημειώνουν και πάλι
σημαντική αύξηση, με 55 καράβια προς παράδοση το 2013 και
άλλα 60 το 2014.

Διαφαίνεται μια καθαρή μεταβολή ενδιαφέροντος για παραγγε-

Οι κορεατικές γιάρδες έχουν επεκτείνει σημαντικά το μερίδιό τους
όσον αφορά στις παραγγελίες νεότευκτων μονάδων, σε αντίθεση
με τις κινεζικές γιάρδες, που πλέον δείχνουν να χάνουν μέρος
του αντίστοιχου μεριδίου τους.
Ο δείκτης της ναυλαγοράς των LPG (Baltic LPG Index) έχει παρουσιάσει μια σταθερά ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια μετά
τα πολύ χαμηλά επίπεδα που είδαμε το 2008, με τη διακύμανση
αυτή να είναι του μεγέθους των 60 δολ./μ.τ. (από 20 δολ./μ.τ.
στα 80 δολ./μ.τ.), ενώ τα τελευταία τρία χρόνια παρουσίασε σε
μεγάλο βαθμό σαφώς μεγαλύτερη μεταβλητότητα (volatility) απ’
ό,τι στο παρελθόν.
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Τα επίπεδα των ναύλων όσον αφορά στις χρονοναυλώσεις των
VLGC έχουν ακολουθήσει σταθερά ανοδική πορεία μεταξύ 20092013 (αύξηση μεγαλύτερη του 200%), αλλά είναι πιθανό να
δούμε και πάλι μια σχετική μείωσή τους στο προσεχές μέλλον
λόγω των αυξανόμενων παραγγελιών νεότευκτων πλοίων του
συγκεκριμένου μεγέθους. Οι ναύλοι όμως των μικρότερου μεγέθους πλοίων (και ειδικά των handysize) αναμένεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία λόγω της επικείμενης αύξησης
του παγκόσμιου εμπορίου LPG, σε συνάρτηση με τον πολύ μικρό
όγκο παραγγελιών πλοίων ιδίου μεγέθους.
Ρίχνοντας μια ματιά στις τιμές των νεοτεύκτων, αλλά και των μεταχειρισμένων πλοίων, διαπιστώνει κανείς μια βελτίωσή τους τα
τελευταία δύο χρόνια, τουλάχιστον για τα MGC και LGC, αλλά
ακόμη παραμένουν πολύ διαφοροποιημένες σε σχέση με τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν το 2008.
Ο τομέας των LPG δείχνει ανίκανος να μετακινηθεί από τον παραδοσιακό «boom and bust» κύκλο που παραδοσιακά παρατηρούμε στη ναυτιλιακή αγορά, καθώς τώρα βλέπουμε τον δεύτερο
γύρο, τον γεμάτο αισιοδοξία, παραγγελιών σε βάθος δεκαετίας.

Παρ’ όλα αυτά, παραμένει ένας από τους πλέον ισορροπημένους
και ενδιαφέροντες τομείς της παγκόσμιας ναυτιλίας. Ανατρέχοντας πίσω στο 2006, τα τότε αυξανόμενα επίπεδα των ναύλων σε
συνάρτηση με την αναμενόμενη αύξηση παραγωγής LPG από τη
Μέση Ανατολή οδήγησαν σε μαζικές επενδύσεις σε πλοία τέτοιου
τύπου. Επενδύσεις όμως και παραγγελίες, η πλειονότητα των
οποίων συνέπεσε με την παγκόσμια οικονομική κρίση συντελώντας σε μια πολύ άσχημη περίοδο της αγοράς, με συνεχώς μειωμένους ναύλους, πτώση των τιμών των νεότευκτων πλοίων
και συνεπώς με τον όποιο ενθουσιασμό για το μέλλον της αγοράς
να φθίνει... Από τότε έως σήμερα όμως, η αγορά των LPG έχει
ανακτήσει το κύρος αλλά και τη συνεχώς αυξανόμενη θετική πορεία της, με σαφώς πολύ μικρότερο αριθμό παραγγελιών συγκριτικά με άλλους ναυτιλιακούς τομείς καθώς και με ένα γοργά
αναπτυσσόμενο επίπεδο παραγωγής LPG προϊόντος σε παγκόσμια κλίμακα. Συνεπώς, δεν ήρθε ως έκπληξη το γεγονός ότι οι
ναύλοι επανήλθαν και πάλι σε υψηλά επίπεδα και οι τιμές των
πλοίων σκαρφάλωσαν και πάλι στα επίπεδα που βλέπουμε σήμερα.
Αυτό το οποίο θα μπορούσε κάποιος να πει με σχετική σιγουριά
είναι πως η δυναμική της συγκεκριμένης αγοράς σαφώς και
υπερτερεί των όποιων άλλων κλάδων της ναυτιλίας (μικρός
αριθμός νέων παραγγελιών, μικρή μεταβλητότητα στους ναύλους, έλλειψη νέων παικτών στην αγορά κτλ.), ενώ παράλληλα
οι τελευταίες εξελίξεις στην αγορά (βλ. εξαγορές και συγχωνεύσεις ναυτιλιακών εταιρειών) μας δείχνουν ότι είναι μια αγορά με
θετικό μέλλον, σίγουρα όχι κορεσμένη και αναμένεται να κρατάει
το ενδιαφέρον μας αμείωτο παρακολουθώντας τις όποιες αλλαγές σε αυτήν.
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Κρουαζιέρα

Μια δυναμική πορεία

με ανεξάντλητες προοπτικές
Η κρουαζιέρα συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία και,
παρά το αρνητικό οικονομικό κλίμα και τις δύσκολες συγκυρίες που
όλοι βιώνουμε, η φετινή χρονιά φαίνεται ότι θα είναι εξαιρετική, με
υψηλά ποσοστά ανόδου που μπορεί να ανέλθουν και στο 15%.

Άρθρο του καπ. Γ. Κουμπενά, Αντιπροέδρου Επιχειρήσεων της Louis Cruises και γενικού γραμματέα της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων
και Φορέων Ναυτιλίας

Ελλάδα και τα πανέμορφα νησιά της προσελκύουν
εκατομμύρια επιβατών κρουαζιέρας και παραμένει
σταθερά κορυφαίος και αγαπημένος προορισμός, ενώ,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το 2013 θα κλείσει με σημαντική
αύξηση στον συνολικό αριθμό των προσεγγίσεων και στους
διερχόμενους επιβάτες.
Χαρακτηριστικά, ο ΟΛΠ ανακοίνωσε ρεκόρ εξαετίας, με αύξηση τον Αύγουστο που ανήλθε στο 43% για το λιμάνι του
Πειραιά, ενώ για το επτάμηνο η δραστηριότητα για τη διερχόμενη κρουαζιέρα (transit) καταγράφει άνοδο που προσεγγίζει
το 12%.
Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με την προσωπική μου εκτίμηση,
αποτελεί απότοκο της πολιτικής σταθερότητας, της θετικής
προβολής και της αποκατάστασης της καλής φήμης της χώρας
μας. Η σταθερότητα και η ασφάλεια θεωρώ ότι είναι ύψιστης
σημασίας τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις ίδιες τις εταιρείες κρουαζιέρας.
Χαρακτηριστικό είναι και πάλι το παράδειγμα της Αιγύπτου,
αλλά και της Τουρκίας, που εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας,
ακόμη και μεμονωμένων επεισοδίων, έχασαν αρκετές προσεγγίσεις πλοίων και πολλές χιλιάδες επισκέπτες.
Δεν έχει βεβαίως ακόμη ολοκληρωθεί η σεζόν της κρουαζιέρας για να μπορούμε να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα
για τα τελικά ποσοστά επιβατών κρουαζιέρας, αλλά σύμφωνα
με τα στοιχεία του 2012 που πρόσφατα δημοσίευσε η Διεθνής
Ένωση Κρουαζιέρας (CLIA), η χώρα μας βρίσκεται σταθερά τα

Η

δύο τελευταία χρόνια στην τρίτη θέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, με 4,79 εκατ. επιβάτες (εκ των οποίων μόνο οι
330.000 επι/αποβιβάστηκαν) και ποσοστό 16,4%.
Πρώτη είναι η Ιταλία με 6,22 εκατ. και μερίδιο 21,2% και δεύτερη η Ισπανία με 5,175 εκατ. και μερίδιο 17,7%.
Σίγουρα τα νούμερα και τα στατιστικά στοιχεία είναι χρήσιμα
και όντως η χώρα μας βρίσκεται στην τρίτη θέση σε αριθμό
επιβατών, ωστόσο σε έσοδα εξακολουθεί να παραμένει στην
έκτη θέση.
Πρώτη σε έσοδα παραμένει η Ιταλία με 4,460 δισ. ευρώ και
ποσοστό 28,8%, ακολουθούν δεύτερη η Γερμανία με 2,953
δισ. ευρώ και ποσοστό 19,1%, τρίτο το Ηνωμένο Βασίλειο με
2,935 δισ. ευρώ και ποσοστό 19%, τέταρτη η Ισπανία με
1,254 δισ. ευρώ και μερίδιο 8,1%, πέμπτη η Γαλλία με 1.066
εκατ. ευρώ και μερίδιο 6,9% και έκτη η Ελλάδα με 588 εκατ.
ευρώ και 3,8%.
Το θέμα των εσόδων από την κρουαζιέρα, όμως, είναι το καθοριστικό ζητούμενο από όλα αυτά τα εντυπωσιακά νούμερα.
Χρησιμοποιώ ως παράδειγμα τη Louis Cruises, γιατί αυτή τη
στιγμή είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία κρουαζιέρας με
αφετηρία της Πειραιά, Λαύριο και ελληνικά νησιά, διακινεί περί
τους 120.000 επιβάτες και ουσιαστικά το 1/3 των επιβατών
που επιβιβάζονται στα ελληνικά λιμάνια.
Μπορεί μεν οι επιβάτες της Louis Cruises να είναι ένα μικρό
ποσοστό, ωστόσο θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως ξοδεύουν
τουλάχιστον 4 φορές περισσότερο από τον μέσο όρο εξό-

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 70 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

KOUBENAS:Layout 1 4/10/2013 5:36 πμ Page 71

Η κρουαζιέρα αποτελεί κατά κύριο λόγο
μέρος ενός ευρύτερου τουριστικού πακέτου, το οποίο περιλαμβάνει αρκετές
ημέρες παραμονής και ξενάγησης στην
Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι επιβάτες χρησιμοποιούν πλήθος
άλλων υπηρεσιών στη χώρα μας, πριν
ή μετά την κρουαζιέρα τους, που και
πάλι περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο ελληνικούς προορισμούς.
Φωτο: Πλακίτσης Μαρκέλλος

δων στα οποία προβαίνουν οι διερχόμενοι (transit) επιβάτες.
Ο κυριότερος λόγος έγκειται στο παραδοσιακό μοντέλο λειτουργίας, όπου η κρουαζιέρα αποτελεί κατά κύριο λόγο μέρος
ενός ευρύτερου τουριστικού πακέτου, το οποίο περιλαμβάνει
αρκετές ημέρες παραμονής και ξενάγησης στην Ελλάδα.
Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι επιβάτες χρησιμοποιούν
πλήθος άλλων υπηρεσιών στη χώρα μας, όπως διαμονή σε
ξενοδοχεία, μεταφορές, ξεναγήσεις, αγορές κ.λπ. πριν ή μετά
την κρουαζιέρα τους, που και πάλι περιλαμβάνει κατά κύριο
λόγο ελληνικούς προορισμούς.
Η άλλη παράμετρος αφορά στο γεγονός ότι η Louis Cruises,
ως διαχειρίστρια πλοίων με έδρα της την Ελλάδα, διατηρεί τα
κεντρικά της γραφεία στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, απασχολεί μεγάλο αριθμό ανθρώπινου δυναμικού, προβαίνει σε
τροφοδοσίες των πλοίων της στην Ελλάδα, αγοράζει καύσιμα
από ελληνικές εταιρείες, προχωρεί σε συντηρήσεις και άλλες
εργασίες στις ελληνικές ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες και
υλοποιεί ένα πολυδάπανο διαφημιστικό πλάνο, προωθώντας
έτσι την ελληνική κρουαζιέρα αλλά και την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό παγκοσμίως.
Μόνο πέρυσι, οι δαπάνες λειτουργίας της Louis Cruises στον
ελλαδικό χώρο ξεπέρασαν τα 30 εκατομμύρια, περίπου, ενώ
οι συνολικές επενδύσεις από το 2007, έτος ίδρυσης της εταιρείας, ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια ευρώ.
Είναι ξεκάθαρο από τα παραπάνω στοιχεία ότι, για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από την κρουαζιέρα, θα πρέπει να αναπτυχθούν, παράλληλα με τις υπηρεσίες προορισμού και
επιβίβασης (home porting), και οι υπόλοιποι τομείς, στους
οποίους δυστυχώς η χώρα μας υστερεί σημαντικά.
Οι τομείς αυτοί είναι οι επισκευές πλοίων, η παροχή τεχνικών
υπηρεσιών και η απασχόληση Ελλήνων από τις εταιρείες
κρουαζιέρας.
Είναι λοιπόν αυτοί οι τομείς της κρουαζιέρας όπου θα πρέπει
να επικεντρωθούν η προσοχή και οι προσπάθειές μας, ενώ

για να διαμορφωθούν οι ιδανικές προϋποθέσεις για «επενδυτικό ενδιαφέρον» των εταιρειών κρουαζιέρας, θα πρέπει να
εξασφαλιστούν:
• Κίνητρα και στρατηγική για ευκολότερη πρόσβαση από τις
μεγάλες αγορές επιβατών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Λατινική Αμερική, Αυστραλία, με την ενίσχυση του
αεροπορικού δικτύου με απευθείας ή/και συχνές πτήσεις,
όπως συμβαίνει ήδη στη γείτονα Τουρκία.
• Η εκπαίδευση και ανάπτυξη τόσο της τοπικής αγοράς στην
Ελλάδα, όσο και αυτής στην Τουρκία, αφού και οι δύο χαρακτηρίζονται από δυναμισμό που μέχρι πρόσφατα παρέμενε αναξιοποίητος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Louis
Cruises πρωτοπορεί σε αυτόν τον τομέα, αφού εδώ κι ένα
χρόνο έχει αρχίσει την υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος και στις δύο εν λόγω αγορές.
• Η ουσιαστική αναβάθμιση, αλλά και δόμηση των λιμενικών
εγκαταστάσεων, οι οποίες είτε είναι ελλιπείς είτε, δυστυχώς,
ανύπαρκτες.
Ενώ η Ελλάδα αποτελεί την καλύτερη περιοχή για πραγματοποίηση κρουαζιέρων, οι λιμενικές της εγκαταστάσεις υπολείπονται αυτών της Τουρκίας και άλλων μεσογειακών
χωρών, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η πλήρης αξιοποίηση των προοπτικών της κρουαζιέρας και των οφελών
που αυτές συνεπάγονται για την οικονομία και τη χώρα γενικότερα.
• Η χάραξη ενός κοινώς αποδεκτού τουριστικού στρατηγικού
πλάνου, που να απολαμβάνει τη στήριξη και την υποστήριξη
των τοπικών κοινωνιών, αλλά και του κράτους. Άλλωστε, ο
τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, με εξαιρετικές και ανεξάντλητες προοπτικές.
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Θέμα

Πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε

για τη ναυτική εκπαίδευση;
«Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν
μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι» Οδυσσέας Ελύτης

Του Γεωργίου Γκοτζαμάνη, Αναπληρωτή διευθυντή Σχολής Μηχανικών ΑΕΝ Μακεδονίας

12 Ιουλίου 2013. 23 νέοι πλοίαρχοι και 30 νέοι μηχανικοί της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας παραλαμβάνουν τα πτυχία
τους και αρχίζουν την καριέρα τους στην ελληνική εμπορική ναυτιλία
κοιτάζοντας, μέσα στη γενική απαισιοδοξία και σε αντίθεση με άλλους πτυχιούχους, με αρκετή αισιοδοξία προς το μέλλον.
Σεπτέμβριος 2013. Ένα νέο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησε και αισιοδοξούμε για την επόμενη τελετή απονομής πτυχίων τον Ιούλιο του ’14.
Πόσο αισιόδοξοι όμως μπορούμε να είμαστε για τη ναυτική εκπαίδευση;
Παρότι στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών όλες οι ηγεσίες
των καθ’ ύλην αρμοδίων υπουργείων, αλλά και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, έθεταν ως άμεση προτεραιότητα την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, τα προβλήματά της
παρέμεναν στην πλειονότητά τους άλυτα ή και αυξήθηκαν, αυτή
δε ίσως και να υποβαθμίστηκε, αν κρίνουμε από τον αριθμό των
μελών του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού και πολύ περισσότερο από την απουσία των ναυτικών.
Ναυτιλία χωρίς ναυτικούς είναι αδύνατη.
Ναυτικοί χωρίς εκπαίδευση δεν είναι ναυτικοί.
Ναυτική εκπαίδευση χωρίς ναυτικούς είναι επικίνδυνη για τη
ναυτιλία.
Πιο συγκεκριμένα:
• Η κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων έχει βελτιωθεί μεν
στο τυπικό της μέρος (νομιμοποίηση), αλλά έχει επιδεινωθεί
στο ουσιαστικό της (κατάσταση κτιρίων).
Η Ακαδημία της Μακεδονίας με περίπου 900 σπουδαστές λειτουργεί σε 6 από τα 11 κτίρια που διαθέτει, έχοντας εκτός λει-

τουργίας, λόγω των γνωστών προβλημάτων, 30 αίθουσες και
αρκετούς χώρους εργαστηρίων, τα οποία μετακόμισαν σε όχι και
τόσο κατάλληλους χώρους
• Η τεχνολογική υποδομή δεν έχει βελτιωθεί ουσιαστικά, παρουσιάζοντας σοβαρές ελλείψεις.
• Το τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό έχει μειωθεί λόγω συνταξιοδοτήσεων, με σχεδόν ανύπαρκτα τα μέλη που προέρχονται
από το ναυτικό επάγγελμα. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης
είναι το εκπαιδευτικό έργο των σχολών να παράγεται σε πολύ
μεγάλο ποσοστό από ωρομίσθιους καθηγητές.
Η Ακαδημία της Μακεδονίας με περίπου 900 σπουδαστές διαθέτει
συνολικά και στις δύο σχολές 12 καθηγητές, εκ των οποίων ένας
είναι πλοίαρχος Ε.Ν. και κανείς μηχανικός Ε.Ν. Το 80%, περίπου,
του εκπαιδευτικού έργου παράγεται από το έκτακτο εκπαιδευτικό
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προσωπικό, που προσλαμβάνεται κάθε χρόνο με βάση μια νομοθεσία που προβλέπει την πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών
μόνο για κάλυψη παροδικών αναγκών. Το προαναφερθέν ποσοστό όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να νοηθεί ως «παροδικές ανάγκες» και η συχνή αλλαγή στους ωρομίσθιους καθηγητές
(όπως αυτό καθίσταται πιθανό λόγω της νομοθεσίας) προκαλεί
σοβαρό έλλειμμα στην ποιότητα του παραγόμενου έργου.
• Η διδακτέα ύλη έχει ανανεωθεί και προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα (Manila), αλλά τα προαναφερθέντα προβλήματα καθιστούν δύσκολη την επιτυχή εφαρμογή της.
• Οι θέσεις εκπαίδευσης των σπουδαστών στα πλοία βαίνουν,
για ανεξήγητους λόγους, συνεχώς μειούμενες με συνέπεια μεγάλος αριθμός σπουδαστών να περιφέρεται από εταιρεία σε
εταιρεία «ζητιανεύοντας μία θέση δοκίμου» και να αδυνατεί να
προχωρήσει στις σπουδές του. Οι λύσεις που κατά καιρούς δίνονται απλώς μεταθέτουν το πρόβλημα για αργότερα. Εκτός
αυτού και κατά τη διάρκεια ενημερώσεων επαγγελματικού
προσανατολισμού, ήδη από την περασμένη χρονιά, ήρθαμε αντιμέτωποι με την αμφισβήτηση των παιδιών και των υπεύθυνων καθηγητών για το πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ζήτηση
και επαγγελματική αποκατάσταση όταν δεν είναι εξασφαλισμένο ούτε το εκπαιδευτικό ταξίδι (σοβαρότατος ανασταλτικός
παράγων στην προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα).

Αυτός και μόνον ο αριθμός των υπό ελληνική σημαία πλοίων δεν
δικαιολογεί την ανυπαρξία ικανού αριθμού θέσεων δοκίμων. Αν
δε κάποιος σκεφθεί ότι παρέχεται πλέον η δυνατότητα εκτέλεσης
των εκπαιδευτικών ταξιδιών και σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, ο αριθμός των σπουδαστών που κάθε
χρόνο δεν βρίσκουν θέση να ταξιδέψουν οδηγεί μάλλον στο συμπέρασμα ότι οι ανάγκες των ναυτιλιακών εταιρειών σε αξιωματικούς είναι περιορισμένες. Αυτό το συμπέρασμα ενισχύεται και
από το γεγονός ότι πολλοί τελειόφοιτοι σπουδαστές αδυνατούν
να συμπληρώσουν την απαιτούμενη για το πτυχίο τους δωδεκάμηνη θαλάσσια υπηρεσία.
Το πρόβλημα αυτό και οι λύσεις που κατά καιρούς έχουν δοθεί θέτουν υπό αμφισβήτηση το ιδιαίτερα επιτυχημένο σύστημα της
εναλλασσόμενης εκπαίδευσης, που αυτή την εποχή συντηρείται
από λίγες ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες σηκώνουν μόνες τους
το κύριο βάρος του συστήματος. Εταιρείες που ίσως θα έπρεπε να
διακριθούν γι’ αυτήν τους τη συνεισφορά στη ναυτική εκπαίδευση.
Πέραν αυτού τίθεται υπό αμφισβήτηση και η πολυσυζητημένη
ανάγκη ύπαρξης ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης, τουλάχιστον
σε επίπεδο ΑΕΝ, όταν το κύριο επιχείρημα υπέρ της ίδρυσης των
ΝΕΚΕ είναι η αδυναμία των δημόσιων ΑΕΝ να απορροφήσουν
μεγάλο αριθμό νέων που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν τη ναυτική επιστήμη.

Το σύστημα της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης αυτή την εποχή συντηρείται από
λίγες ναυτιλιακές εταιρείες, που σηκώνουν μόνες τους το κύριο βάρος του συστήματος. Εταιρείες που ίσως θα έπρεπε να
διακριθούν γι’ αυτήν τους τη συνεισφορά
στη ναυτική εκπαίδευση.
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Η Castrol δίνει προτεραιότητα
στον αριθμό βάσης (BN)
των λιπαντικών της

Οι αυστηροί κανονισμοί σχετικά με τις εκπομπές θείου έχουν
οδηγήσει πολλές ναυτιλιακές εταιρείες στην αναζήτηση του
πιο αποτελεσματικού λιπαντικού για τους κυλίνδρους των δίχρονων μηχανών.
Η λειτουργία σε χαμηλή ισχύ (slow steaming) προς όφελος
της κατανάλωσης καυσίμου είναι η γενική αρχή την οποία
ακολουθεί ολόκληρη η βιομηχανία. Η υιοθέτηση αυτού του
μέτρου προσθέτει ρίσκο όσον αφορά στην πρόκληση ή μη
διάβρωσης.
Πρόσφατες αλλαγές στη σχεδίαση κινητήρων για μείωση της
κατανάλωσης καυσίμου, όπως μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας, προκαλούν συχνότερα διάβρωση και αυξάνουν σημαντικά τη συμπύκνωση θειικού οξέος. Το slow steaming δεν
επιτρέπει στο χιτώνιο να έχει τις επιθυμητές θερμοκρασίες,
με αποτέλεσμα τη φθορά των ελατηρίων του εμβόλου.
Το ρίσκο αυξάνεται όταν το χρησιμοποιούμενο καύσιμο περιέχει θείο σε ποσοστό άνω του 2,5%.
Οι φθορές λόγω διάβρωσης μειώνουν τη διάρκεια ζωής των
κύριων μερών, με συνέπεια την πρόωρη αντικατάστασή τους.
Μια απρογραμμάτιστη αλλαγή χιτωνίου, κεφαλής εμβόλου
και ελατηρίων μπορεί να κοστίσει έως και 90.000 δολάρια.
Ως εκ τούτου, η MAN και η Wärtsilä έδωσαν οδηγίες, περιορίζοντας τη χρήση λαδιών μεσαίας κατηγορίας σε συγκεκριμένους τύπους κινητήρων και συνιστώντας λιπαντικά με BN
από 70 και άνω.
Ο αριθμός βάσης ΒΝ είναι μία πολύ σημαντική παράμετρος
στην επιλογή λιπαντικού. Μετράει την αλκαλικότητα του λιπαντικού, ιδιότητα η οποία είναι ικανή να αντισταθμίσει τη
δράση των οξέων που σχηματίζονται κατά τη θέρμανση του
λιπαντικού.
Η αλκαλικότητα παρέχει προστασία κατά της οξείδωσης και
της φθοράς που μπορεί να προκαλέσει η εκτεταμένη παρουσία των παραγόμενων οξέων στον κινητήρα.
Η οικονομική προστασία της μηχανής επιτυγχάνεται επιλέγο-

ντας το κατάλληλο προϊόν από μια γκάμα λιπαντικών. Το Cyltech 80AW της Castrol βγήκε στην αγορά το 2012 ως λύση
στις αυξημένες διαβρωτικές φθορές. Ο υψηλός ΒΝ ικανοποιεί
στο έπακρο τις απαιτήσεις των δύο πρωτοπόρων εταιρειών
παραγωγής μηχανών εσωτερικής καύσης.
Η Castrol διενήργησε μελέτες κατά περίπτωση και τα αποτελέσματα δεικνύουν τις καταστροφικές συνέπειες χρήσης κυλινδρελαίου με χαμηλό ΒΝ. «Έχουμε υποστηρίξει σταθερά ότι
τα λάδια μεσαίας κατηγορίας είναι ακατάλληλα για λειτουργία
slow steaming στις σύγχρονες μηχανές», λέει ο David Goosey,
διευθύνων σύμβουλος και διευθυντής πωλήσεων της Castrol
Marine. «Οι έρευνες επιβεβαίωσαν την ανησυχία μας και,
πλέον, οι δύο εταιρείες έχουν στα χέρια τους συγκεκριμένα
στοιχεία με τις απόψεις μας».
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το Cyltech 80AW είχε άμεση επίδραση στη μείωση των φθορών. Έπειτα από 3.000 ώρες λειτουργίας, τα κύρια μέρη του κυλίνδρου και του εμβόλου ήταν
καθαρά, χωρίς κατακαθίσεις.
Οι μελέτες πλέον εστιάζονται στη μείωση της κατανάλωσης
λιπαντικού κατά 10%.
Εκτιμάται πως θα εξοικονομούνται περίπου 100.000 δολάρια
το χρόνο (2,5 εκατ. δολάρια σε 25 χρόνια), ενώ από τις ζημιές
που αποφεύγονται επιπλέον 324.000 δολάρια ετησίως.

Φορτηγό πλοίο λειτουργεί
ως τεράστιο πανί ιστιοπλοΐας
Ένα φορτηγό πλοίο με εκπληκτικά «πράσινα» χαρακτηριστικά
σχεδιάζει η νορβηγική εταιρεία Terje Lade: το τεράστιο σκαρί του
«Αερόπλοιου» (Wind Ship) είναι κατασκευασμένο με τρόπο για
να διασχίζει τον αέρα όπως ένα ιστιοπλοϊκό πανί, ώστε να μειωνεται δραστικά η κατανάλωση καυσίμου και το πλοίο να κινείται
με τη βοήθεια της αιολικής ενέργειας του ωκεανού.
Η Lade εκτιμά πως το πρωτοποριακό κέλυφος-πανί μπορεί να
εξοικονομήσει καύσιμα έως 60% και να μειώσει τις εκπομπές
ρύπων έως 80% σε σύγκριση με τα συμβατικά πλοία. Με μηχανή
που καίει φυσικό αέριο και αυτοματοποιημένο σύστημα πλεύσης,
που υπολογίζει την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου, το
Wind Ship βρίσκει πάντα το βέλτιστο σημείο πλεύσης (όρτσα),

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 74 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

ADV AUGUST 2013:Layout 1 1/10/2013 6:06 πμ Page 85

THECHNOLOGY:Layout 1 1/10/2013 5:24 πμ Page 76

...............................................................................................................

Altis στην τεχνολογία

Βιομηχανική
και επιστημονική καινοτομία
...............................................................................................................
εκμηδενίζοντας τις τριβές του ανέμου, και κινείται με ταχύτητα 14
κόμβων.
Το Wind Ship εκμεταλλεύεται επίσης τον άνεμο που δημιουργείται από την προωθητική του κίνηση. Οι αεροδυναμικές ικανότητες
του Wind Ship έχουν ελεγχθεί από επιστήμονες του Cranﬁeld
University στη Βρετανία αποσπώντας πολύ θετικά σχόλια.

και εκφόρτωση φορτίων.
Το πλοίο, το οποίο κατασκευάζεται από τη Hyundai Heavy Industries στη Νότια Κορέα, αναμένεται να παραδοθεί τον Ιούνιο του
2015 (με option για δεύτερο σκάφος) και έχει σχεδιαστεί από την
εταιρεία SALT, ενώ οι δοκιμές γίνονται από την εταιρεία ναυτικής
έρευνας και ανάπτυξης Marintek.
Το σύστημα «αντιμετώπισης» των κυμάτων έχει σχεδιαστεί από
τη Hoppe Marine, ενώ το σύστημα ελέγχου των προπελών από
την Kongsberg Maritime.

Πλοίο «αντιμετωπίζει»
την κακοκαιρία με δικά του κύματα
Τα δικά του κύματα θα δημιουργεί για να «αντιμετωπίσει» την
αγριεμένη θάλασσα ένα νορβηγικό σκάφος υπό κατασκευήν.
Αποκαλούμενο «hotel ship», το σκάφος κατασκευάζεται για την
εταιρεία Østensjø Rederi και είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη μεταφορά εργαζομένων από και προς υπεράκτιες πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου.
Έχει μήκος περίπου 155 μέτρα και χώρο για 800 επιβάτες, μαζί
με λιγότερο πρακτικού χαρακτήρα εγκαταστάσεις, όπως γυμναστήρια, σάουνα, πισίνες και γραφεία.
Οι χρήστες των πολυτελών αυτών εγκαταστάσεων δεν θα πτοούνται από την κακοκαιρία, καθώς χάρη σε ειδικές δεξαμενές (Utanks), οι οποίες είναι ενσωματωμένες στο κύτος του σκάφους,
είναι δυνατή η δημιουργία κυμάτων που σταθεροποιούν το
πλοίο.
Οι δεξαμενές γεμίζουν με νερό, το οποίο στη συνέχεια προωθείται
με αντίθετη φορά από τα κύματα που χτυπούν το σκάφος.
Η κίνηση του νερού που βρίσκεται μέσα στις δεξαμενές καθορίζεται από βαλβίδες αέρα, οι οποίες προβαίνουν σε ρυθμίσεις ανάλογα με τη δύναμη των κυμάτων της θάλασσας, κρατώντας το
πλοίο σταθερό.
Επίσης, για να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του σκάφους -που έχει
σχεδιαστεί για χρήση ειδικά στις αρκτικές θάλασσες- κατά το χρονικό διάστημα της επικίνδυνης μετάβασης των επιβατών από την
πλατφόρμα στο πλοίο, οι σχεδιαστές πρόσθεσαν έξι προπέλες
που ελέγχονται από GPS και μπορούν να περιστρέφονται για να
«παλεύουν» με τα κύματα, τα ρεύματα και τον αέρα, από όποια
κατεύθυνση και αν έρχονται αυτά.
Παράλληλα, διαθέτει γερανούς για να είναι δυνατή η φόρτωση

Ο γίγαντας των θαλασσών
που αγαπάει το περιβάλλον
Η «πράσινη» τεχνολογία έχει εισβάλει σχεδόν σε κάθε τομέα της
παραγωγής. Στον τομέα των μετακινήσεων, στις πιο φιλικές για
το περιβάλλον λύσεις εντάσσονται μοντέλα που κινούνται με τη

βοήθεια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Στις θαλάσσιες μεταφορές, ένας «γίγαντας» φιλικός προς το περιβάλλον αποτελεί τον ιδανικό επιστημονικό βοηθό, αν και λίγοι
γνωρίζουν την ύπαρξή του. Πρόκειται για το Turanor PlanetSolar,
ένα μεγάλο καταμαράν που καλύπτεται με ηλιακά πάνελ, καθώς
τροφοδοτείται αποκλειστικά από ηλιακή ενέργεια. Το Turanor
αποτελεί το «πνευματικό παιδί» του οικολόγου Raphael Domjam,
που «έφερε στον κόσμο» η εταιρεία σχεδιασμού LOMOcean Design από τη Νέα Ζηλανδία και κατασκεύασε το γερμανικό ναυπηγείο Knierim Yachtbaut. Το καταμαράν ολοκληρώθηκε το
2010. Το μήκος του φτάνει τα 35 μέτρα, το πλάτος του τα 23,
ενώ το βάρος του αγγίζει τους 95 τόνους.
Τα 800 ηλιακά πάνελ φορτίζουν τις τεράστιες μπαταρίες που
κρύβονται στο εσωτερικό του σκάφους και τροφοδοτούν δύο
ηλεκτρικά μοτέρ. Όταν είναι πλήρως φορτισμένες αρκούν για την
τροφοδοσία των μοτέρ για 72 ώρες, χωρίς όμως να επιτρέπουν
στο σκάφος να πιάσει μεγάλες ταχύτητες. Φυσικά, τα παραπάνω
καθιστούν το Turanor άχρηστο για εμπορική εκμετάλλευση.
Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα πολύτιμο για επιστημονικές έρευνες. Και
αυτό γιατί δεν επιβαρύνει καθόλου το περιβάλλον, επιτρέποντας
στους ερευνητές να το χρησιμοποιούν για λήψη δειγμάτων αέρα
και νερού που δεν έχουν μολυνθεί.
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Triple-E: Η παρθενική επίσκεψη
στην έδρα της εταιρείας
Το βράδυ της Κυριακής 22 Σεπτεμβρίου κατέπλευσε στο λιμάνι της Κοπεγχάγης το
«Μajestic Maersk», στο πλαίσιο του παρθενικού ταξιδιού που ξεκίνησε από το
ναυπηγείο Daewoo της Νότιας Κορέας.
To γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, μετά την τελετή
ονοματοδοσίας του, παρέμεινε στο λιμάνι της δανικής πρωτεύουσας μέχρι τις 29
Σεπτεμβρίου και σε αυτό το διάστημα περισσότερα από 100.000 άτομα είχαν
την ευκαιρία να το επισκεφτούν.
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Αποκλειστικές φωτογραφίες για τα «Ν.Χ.» από τον καθ. Χαρίλαο Ψαραύτη
Παρουσίαση: Τάσος Μπουραζάνης

Η επίσκεψη του «Majestic Maersk» στην Κοπεγχάγη υπήρξε αφορμή για εορτασμούς όχι μόνο από την εταιρεία, αλλά και
από τους πολυπληθείς λάτρεις της ναυτιλίας.
Πλήθος κόσμου επισκέφτηκε το πλοίο, προκειμένου να δει από κοντά το νέο θαύμα της ναυπηγικής, αλλά και να τιμήσει τον κολοσσό της δανικής ναυτιλίας.
Η σειρά Triple-E της Maersk είναι μια οικογένεια μεγάλων οικονομικών πλοίων μεταφοράς container, σχεδιασμένων να
διαδεχτούν τη σειρά E-class.
Τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο του 2011, η δανική A.P. Møller-Maersk παρήγγειλε στην Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering Co. 20 πλοία αυτής της σειράς, συνολικού κόστους 3,8 δισ. δολαρίων.
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Για την άρτια διαχείριση του πλήθους των επισκεπτών,
υπήρχαν χωριστές ουρές ανά 15 λεπτά.

ο όνομα Triple-E υποδηλώνει τα «3 έψιλον» που
το χαρακτηρίζουν: Ecology (οικολογία), Economy
(οικονομία), Energy (ενεργειακή αποδοτικότητα),
ενώ καταναλώνει 30% λιγότερα καύσιμα από κάθε
άλλο μεγάλο πλοίο.
Το πλοίο, εκτός από τη μεγάλη χωρητικότητά του, 18.000
TEU, έχει σχεδιαστεί ώστε να έχει μέγιστη ταχύτητα 25 κόμβων και υπηρεσιακή ταχύτητα 20 ή 17,5 κόμβων, με όφελος κατανάλωσης καυσίμου 37,5% και 50% αντίστοιχα.
Αυτές οι νέες χαμηλότερες ταχύτητες αναμένεται να προσθέσουν στο συνολικό ταξίδι του πλοίου από Ασία προς
Ευρώπη 3 με 6 ημέρες. Η κλάση πλοίων τύπου Triple-E
θα παράγει 20% λιγότερο CO2 ανά κοντέινερ συγκρινόμενο

Τ

με το «Emma Maersk» και 50% λιγότερο σε σχέση με τον
μέσο όρο των υπόλοιπων πλοίων στη γραμμή Ασίας - Ευρώπης. Η οικονομία καύσιμων προβλέπεται στο 35% σε
σύγκριση με τα νέα πλοία κοντέινερ που θα παραδοθούν
τα επόμενα δύο χρόνια για τη γραμμή Ασίας - Ευρώπης.
Η κατασκευή, ο έλεγχος και η παράδοση μόλις ενός TripleE απαιτεί έναν ολόκληρο χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
κατασκευή τέτοιων πλοίων αποτελεί οικονομικό ρίσκο για
τη δανική εταιρεία. «Εάν κάνεις λάθος, καταλήγεις νεκρός»,
λέει ο οικονομολόγος Marc Levinson, συμπληρώνοντας
ότι «όταν μια εταιρεία σαν τη Maersk παραγγέλνει τέτοια
πλοία, ουσιαστικά ποντάρει την εταιρεία».
Το πρώτο Triple-E ονομάστηκε «Mærsk Mc-Kinney Møller»
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Στην υπερσύγχρονη γέφυρα

Στο κουτί, δώρο ένα danish butter cookie

και έχει ξεκινήσει τους πλόες του από τις 15 Ιουλίου. Στις
25 Σεπτεμβρίου αναμένεται στην Κοπεγχάγη η άφιξη του
δεύτερου ίδιας κλάσης πλοίου Τriple-E, το οποίο θα βαφτίσει η πριγκίπισσα-διάδοχος της Δανίας, Μαρία. Με
μήκος 1.312 πόδια (400 μέτρα) είναι κατά 19 μέτρα μεγαλύτερο από το Empire State Building (χωρίς την κεραία
του). Το πλάτος αγγίζει τα 59 μέτρα και χωρίς να είναι φορτωμένο ζυγίζει 55.000 τόνους. Το βύθισμά του φτάνει τα
14,5 μέτρα και, δεδομένων των μεγεθών αυτών, το TripleE δεν μπορεί να διασχίσει τη διώρυγα του Παναμά.
Εφαρμόζοντας πρωτοποριακές μεθόδους ναυπηγικής, η
χωρητικότητα των νέων πλοίων είναι κατά 16% μεγαλύτερη (περίπου 2.500 παραπάνω containers) από αυτή του

«Emma Maersk», παρόλο που οι εξωτερικές διαστάσεις
δεν δικαιολογούν αυτή την αύξηση. Η διαφορά οφείλεται
κυρίως στο σχήμα του πλοίου. Ενώ το σχήμα του «Emma
Maersk» είναι τυπικό «V» με μειωμένη χωρητικότητα στο
βάθος του κύτους, το σχήμα των νέων πλοίων μοιάζει περισσότερο με «U». Η γέφυρα μετατοπίστηκε προς την
πλώρη, ενώ οι μηχανές προς την πρύμνη, αυξάνοντας με
αυτόν τον τρόπο τη χωρητικότητα.
Προκειμένου να περιγράψει το εξωπραγματικό μέγεθος
των εν λόγω πλοίων, σχετικό δημοσίευμα του Guardian
αναφέρει: «Εάν τοποθετούσαμε το ένα πάνω στο άλλο όλα
τα κοντέινερ που μπορεί να χωρέσει ένα Triple-E, η στοίβα
θα έφτανε σε ύψος τη στρατόσφαιρα, 47 χιλιόμετρα πάνω
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Το δρομολόγιο του Triple-E

από την επιφάνεια της Γης.
Επιπλέον, εάν τα φορτώναμε πάνω σε τρένο, τότε αυτό θα
χρειαζόταν να έχει μήκος 110 χιλιόμετρα». Ένα Triple-Ε, σε
ένα ταξίδι, θα μπορούσε να μεταφέρει περισσότερα από
36.000 αυτοκίνητα ή 182 εκατομμύρια iPads ή 111 εκατομμύρια ζευγάρια παπουτσιών, από τη Σαγκάη στο Ρότερνταμ, ενώ καταναλώνει 80.250 λίτρα καυσίμου ανά
ημέρα.
Το μέγεθός τους όμως θέτει ένα σημαντικό πρόβλημα,
καθώς λίγα λιμάνια στον κόσμο έχουν τη δυνατότητα να
φιλοξενήσουν ένα τέτοιο πλοίο: συγκεκριμένα, κανένα λιμάνι στη Βόρεια ή Νότια Αμερική και εξαιρετικά λίγα στην
Ευρώπη, πράγμα που σημαίνει ότι στο εξής αναμένεται να

επενδυθούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και δολάρια
για την τροποποίηση των υποδομών των λιμανιών.
Τέλος, όπως σημειώνει το δημοσίευμα του Guardian, ο εν
λόγω στόλος θα αποδειχτεί ιδιαίτερα κερδοφόρος για την
Ευρώπη, η οποία πρόσφατα συνήψε ελεύθερες εμπορικές
συμφωνίες με την Κολομβία, το Περού και άλλες χώρες
της Κεντρικής Αμερικής, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Κίνα, τον Καναδά και τη Σιγκαπούρη.
Αυτές οι κινήσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα την εισροή περίπου 275 δισ. ευρώ στην οικονομία της Ευρώπης, ποσό
το οποίο ισούται με την είσοδο άλλης μιας Αυστρίας στην
Ε.Ε.
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Συνέδρια

Εκδηλώσεις και ημερίδες για τη ναυτιλία
Σας παρουσιάζουμε έναν πλήρη κατάλογο με εκδηλώσεις, σεμινάρια και ημερίδες που θα
πραγματοποιηθούν στον διεθνή στίβο μέχρι τέλους του 2013 με κύριο θέμα τη ναυτιλία.

Green Port Congress
www.greenport.com
Διάσκεψη τεχνικού περιεχομένου για την ανταλλαγή πληροφοριών περί της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των λιμανιών.
Αμβέρσα, Βέλγιο, 9-11 Οκτ. 2013

IADC Forum on Early Contractor Involvement
www.iadc-dredging.com
Forum για τη συμμετοχή του αναδόχου:
Το partnering δημιουργεί ευκαιρίες.
Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία, 14-15 Νοε. 2013

AAPA Annual Convention
www.aapa-ports.org
Περιλαμβάνει τεχνικές και πολιτικές συναντήσεις, συνεδρίες μεταξύ εκπροσώπων επιχειρήσεων και ευκαιρίες social networking για επαγγελματίες που απασχολούνται στο
χώρο της βιομηχανίας των θαλάσσιων μεταφορών.
Κανάβεραλ, ΗΠΑ, 13-17 Οκτ. 2013

12th Maritime Conference NAVIGATOR 2013
www.conference.navigatorltd.gr
Αποσκοπεί στην εξέταση, αξιολόγηση και συζήτηση σοβαρών ζητημάτων που απασχολούν σήμερα τη ναυτιλιακή
κοινότητα, υπό το πρίσμα έμπειρων ομιλητών.
Αθήνα, Ελλάδα, 20 Νοε. 2013

IADC
www.iadc-dredging.com
Σεμινάριο για τη βυθοκόρηση.
Σιγκαπούρη, 21-25 Οκτ. 2013
8th Southern Asia Ports & Shipping 2013
www.transportevents.com
Η μεγαλύτερη ετήσια έκθεση στον τομέα των containers
και των logistics στη νότια Ασία.
Μουμπάι, Ινδία, 23-24 Οκτ. 2013
PMAESA 40th Anniversary celebrations
& the Annual Conference
www.pmaesa.org
Το θέμα του φετινού συνεδρίου είναι: «Ναυτιλιακή οικονομική ολοκλήρωση της Αφρικής».
Ντέρμπαν, Νότια Αφρική, 3–7 Νοε. 2013
Port Finance International Brazil
www.portﬁnanceinternational.com
Μεταρρυθμίσεις στα λιμάνια, επέκταση και επένδυση.
Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία, 12-13 Νοε. 2013
Port Finance International London
www.portﬁnanceinternational.com
Λονδίνο, Μ. Βρετανία, 13-14 Νοε. 2013

Maritime & Coastal Security Africa conference &
exhibition
www.maritimesecurityafrica.com
Η έκθεση αφορά όλους τους εμπλεκομένους στην
αντιμετώπιση κινδύνων στη θάλασσα, της πειρατείας και
γενικότερων θεμάτων ασφαλείας, κατά μήκος της ακτογραμμής της Αφρικής.
Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική, 25-27 Νοε. 2013
9th International Conference 2013
www.events.r20.constantcontact.com
Ένα τεχνικό συνέδριο ειδικά σχεδιασμένο για εκπροσώπους
εταιρειών συντήρησης και εφαρμοσμένης μηχανικής από
τη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Άμστερνταμ, Ολλανδία, 27-28 Νοε. 2013
11th Intermodal Africa South 2013
www.transportevents.com
Πορτ Ελίζαμπεθ, Νότια Αφρική, 28-29 Νοε. 2013
TOC Container Supply Chain: Middle East
www.tocevents-me.com
Το παγκόσμιο forum για τα λιμάνια και τους τερματικούς
σταθμούς.
Ντουμπάι, ΗΑΕ, 9-11 Δεκ. 2013
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Θερινό σχολείο

Ελληνικοί λιμένες κρουαζιέρας:

λειτουργία-διαχείριση-ανάπτυξη
Το Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων
(ΕΔΙΝΑΛΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τον Οργανισμό
Λιμένος Κέρκυρας (ΟΛΚΕ) και το Ινστιτούτο Λιμενικής Κατάρτισης
«Εξάντας», διοργάνωσαν στην Κέρκυρα θερινό σχολείο με θέμα:
«Ελληνικοί λιμένες κρουαζιέρας: λειτουργία-διαχείριση-ανάπτυξη».
Η ημερίδα υπήρξε μια αφορμή για συνεύρεση και ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ επιχειρηματικής, διοικητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, που κατάφεραν όχι μόνο να ανταλλάξουν θέσεις και απόψεις πάνω στις τρέχουσες εξελίξεις, αλλά και να
αντιληφθούν το εύρος των δυνατοτήτων συνεργασίας τους
προς το κοινό όφελος. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική ήταν, εξάλλου,
η κοινή παρουσία ερευνητών και διδασκόντων τόσο του Πανεπιστημίου Αιγαίου όσο και του Ιονίου Πανεπιστημίου. Μέσα
από τις παρουσιάσεις τους στο παρευρισκόμενο κοινό ανέδειξαν θέματα που οι τοπικές κοινότητες και λιμενικές αρχές
όχι απλώς μπορούν, αλλά ίσως και θα όφειλαν να υποστηρίξουν, ώστε νέοι επιστήμονες, είτε ιστορικοί είτε οικονομολόγοι, να παραμείνουν στον τόπο τους και να προσφέρουν
ερευνητικά στις τοπικές κοινωνίες τους. Η καθηγήτρια Ναυτιλιακής Ιστορίας Τζελίνα Χαρλαύτη, μάλιστα, προέτρεψε τις
διοικήσεις των λιμένων να συλλέξουν, κωδικοποιήσουν και
προβάλουν τα αρχεία τους, που αποτελούν έναν ανεκτίμητο
πλούτο γνώσεων και πληροφοριών όχι μόνο για τον ιστορικό
αλλά και για την ευρύτερη κοινωνία. Επίσης ο διευθυντής των
«Ναυτικών Χρονικών», Ηλίας Μπίσιας, πρότεινε τη δημιουργία μικρών μουσείων - εκθετηρίων στους κοινόχρηστους χώρους των μεγάλων λιμένων, όπου θα προβάλλονται η
τεράστια κληρονομιά και η ανεκτίμητη προσφορά ενός λιμένα
στην πόλη που εξυπηρετεί. Αυτές οι κινήσεις, σύμφωνα με
τους δύο ομιλητές, θα μπορούσαν να γίνουν ο συνδετικός
κρίκος του τοπικού πληθυσμού με την «άγνωστη» ναυτιλία
μας, όπου θα συμμετείχε ενεργά και δημιουργικά η φοιτητική
και νεανική κοινότητα.
Στο πλαίσιο του θερινού σχολείου, αναδείχθηκαν οι σύγχρονες προκλήσεις και τάσεις στην ανάπτυξη και διαχείριση λιμένων κρουαζιέρας, με έμφαση στους τομείς όπου
εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αδυναμίες των ελληνικών λιμένων, όπως η ασφάλεια και η εφαρμογή διεθνών κανονισμών.
Εισηγητές της πρώτης ημέρας του θερινού σχολείου ήταν
μέλη του ΕΔΙΝΑΛΕ με επικεφαλής την αν. καθηγήτρια Μ. Λεκάκου, η οποία αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του κλάδου της

κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ελλάδα στο πλαίσιο της
«Γαλάζιας Ανάπτυξης». Ο Γ. Βαγγέλας, διευθυντής του
«Εξάντα», ανέλυσε τα κριτήρια επιλογής λιμένων κρουαζιέρας, η Ε. Στεφανιδάκη εστίασε σε θέματα φέρουσας ικανότητας προορισμών και ο Η. Μπίσιας αναφέρθηκε σε στρατηγικές
επικοινωνίας. Η καθηγήτρια του Ιόνιου Πανεπιστημίου Τζελίνα Χαρλαύτη ανέλυσε τη σημασία των ιστορικών αρχείων
των λιμένων και τις εναλλακτικές αξιοποίησής τους.
Η δεύτερη ημέρα επικεντρώθηκε σε θέματα ασφάλειας και
κανονισμών με κύριους ομιλητές τον Α. Μπατσούλη, ΥΑΛΕ
του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, ο οποίος παρουσίασε σύστημα προγραμματισμού προσεγγίσεων. Ο Κ. Βαζαίος και ο
Κ. Κάβδας, σύμβουλοι ασφάλειας της εταιρείας Aviamar,
αναφέρθηκαν στην εφαρμογή του κώδικα ISPS και η Μ. Μανέτου, σύμβουλος επιχειρήσεων, τόνισε την αναγκαιότητα και
χρησιμότητα συστημάτων ποιότητας στους λιμένες.
Το σχολείο ολοκληρώθηκε με συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας κ. Σ. Βλάχος, ο κ. Μ. Νομικός της εταιρείας
Donomis, η κα Μ. Λεκάκου του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ.ά.
Στο πλαίσιο των διαλέξεων, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγραμματισμένη άσκηση
ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι.
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