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Το 2011 τα φορολογικά έσοδα από
τον τομέα των μεταφορών στην Ελλάδα ανήλθαν στο 7% των συνολικών εσόδων φορολογίας, με τον
μέσο όρο στην Ε.Ε. των 27 κρατώνμελών να διαμορφώνεται στο 4,9%.

Τον Οκτώβριο του 2013 υπήρχαν 5.972 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνολικής χωρητικότητας 225.650.541
dwt και μεταφορικής ικανότητας 17.694.023 TEU.
Στα €2.734,254 δισ. ανήλθαν οι εισαγωγές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης των 27 κρατών-μελών το 2011, οι δε εξαγωγές στα
€2.804,507.

Την περίοδο 2007-2913 η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε 327
έργα στον τομέα των μεταφορών με
€7.210.000.000. Το ποσό αυτό
αντιστοιχεί με €14,5 ανά κάτοικο
των κρατών-μελών της Ε.Ε.

{

503.000.000

τόνοι εμπορευμάτων διακινήθηκαν από τα λιμάνια της Μεγάλης
Βρετανίας το 2013. Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων έφτασε
τα 21.400.000 μονάδες.

40.590 χιλιόμετρα το μήκος των πλεύσιμων τμημάτων των
ποταμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οδικές μεταφορές κυριαρχούν
στις εμπορευματικές ροές. Σε όρους τονο-χιλιομέτρων, οι
οδικές μεταφορές καταλαμβάνουν το 45,3% του συνόλου
των μεταφορών. Ακολουθούν η ναυτιλία με 40,5%, οι σιδηρόδρομοι με 11%, οι αγωγοί με 3,1% και οι αεροπορικές μεταφορές με 0,1%.
Ο κλάδος των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010
απασχολούσε περίπου 11.100.000 εργαζομένους. Ποσοστό
54% εξ αυτών απασχολούνταν στις χερσαίες μεταφορές, 2%
στις θαλάσσιες μεταφορές, 4% στις αερομεταφορές, το 24%
στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές υπηρεσίες και το
υπόλοιπο 16% στις ταχυδρομικές μεταφορές.
€950.000.000.000 κατανάλωσαν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά
το 2011 σε υπηρεσίες και αγαθά που σχετίζονται με τον κλάδο
των μεταφορών.

Το 2010 στην
Ευρωπαϊκή
Ένωση λειτουργούσαν
11.082 επιχειρήσεις στον
τομέα των θαλασσίων μεταφορών, οι οποίες απασχολούσαν 182.200
υπαλλήλους.

544 τα περιστατικά πειρατείας το 2011, στα οποία τρία
μέλη πληρώματος τραυματίστηκαν και 569 μέλη βρέθηκαν σε καθεστώς ομηρίας.
$339.000.000.000 η αξία των εμπορευμάτων που
μεταφέρθηκαν διά θαλάσσης το 2012 στις ΗΠΑ.
Το λιμάνι του Λος Άντζελες κατέχει τα πρωτεία στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στις ΗΠΑ. Το 2011 διακίνησε 5.011.000 TEUs.
Το Ερευνητικό Κέντρο Pew (Pew Research Center)
εκτιμά πως οι παράνομοι μετανάστες αποτελούν τουλάχιστον το 5% του αμερικανικού εργατικού δυναμικού,
ήτοι 1 στους 20 εργαζομένους.
Πάνω από το 60% των παρανόμων βρίσκονται στις
ΗΠΑ περισσότερο από μία δεκαετία.

187.657.000 επιβάτες εκτός κρουαζιέρας καταγράφηκαν στα ευρωπαϊκά λιμάνια
το 2011. Στην Ελλάδα η διακίνηση επιβατών ανήλθε στα 39.307.000, φέρνοντας τη
χώρας μας στη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω από την Ιταλία.
+%• Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010 οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
από τη δραστηριότητα της ναυτιλίας ανήλθαν στο 14,1% επί του συνόλου των
παραγόμενων ρύπων από τον κλάδο των μεταφορών.
+%• Ο πιστοληπτικός οργανισμός Fitch στην τελευταία έκθεσή του για την οικονομία
εκτιμά παγκόσμια ανάπτυξη 2,6% για το 2014 και 3% για το 2015 με πτώση 4%
στην ανάπτυξη των αναδυόμενων οικονομιών, από 4,7% το 2013.
+% Ρωσία και Βραζιλία παρουσιάζουν εικόνα ύφεσης, με την Ινδία να προβάλλει
ρυθμό επιτάχυνσης για την επόμενη διετία σε επίπεδα που αγγίζουν το 6,5%.
+%

Η Louis Cruises το 2013 διακίνησε 454.318
επιβάτες με 659 προσεγγίσεις σε ελληνικά λιμάνια, κατέχοντας το 90% του home porting στην
Ελλάδα με 95.557 επιβάτες.
Η πρόβλεψη για φέτος είναι περί τις 820.000
επισκέψεις επιβατών σε ελληνικά λιμάνια, από
τους οποίους οι 150.000 είναι home porting.

Το Pew Research Center έκανε γκάλοπ σε κατοίκους 44 χωρών με την ερώτηση: Πιστεύετε πως η οικονομία της χώρας σας είναι σε δυσμενή κατάσταση;
Απάντησαν θετικά:
Γαλλία 88%

Ταϊλάνδη 79%

Μεξικό 60%

Τουρκία 46%

Βραζιλία 67%
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«Θα είναι
μια κρίσιμη πενταετία
για τις μεταφορές»
2 Οκτωβρίου

Οι απαντήσεις του νέου επιτρόπου
Μεταφορών κατά την ακρόασή του.
Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου
2014 η ακρόαση του υποψήφιου επιτρόπου Μεταφορών και Διαστήματος Maroš
Šefčovič ενώπιον των 50 μελών της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού αλλά
και των 50 μελών της Επιτροπής Βιομηχανίας του νέου Ευρωκοινοβουλίου, στις
Βρυξέλλες.
Στην εισηγητική του ομιλία ο Σλοβάκος
πρώην διπλωμάτης και πρώην επίτροπος
επί προεδρίας Barroso δήλωσε ότι οι μεταφορές ανήκουν στην «καρδιά» της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ο ηγετικός ρόλος
της Ευρώπης σε όλους τους κλάδους των
μεταφορών θα επιτευχθεί, κατά τον κ.
Šefčovič, τόσο με τη στενότερη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα όσο και με την
τακτική επικοινωνία των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. με όλους τους κοινωνικούς
εταίρους.
Παράλληλα, απαιτείται εκσυγχρονισμός
των υποδομών, ειδικά των λιμενικών,
αλλά και η καλύτερη σύνδεσή τους με
τους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες
της Ευρώπης.
Ο κ. Šefčovič αναφέρθηκε και στις θέσεις
εργασίας στον τομέα των μεταφορών, ενώ,

επιπλέον, αν και ο συγκεκριμένος πολιτικός προέρχεται από μια άναυτη χώρα, φάνηκε υπερήφανος για το 40% του
παγκόσμιου στόλου που ανήκει σε ευρωπαϊκά «χέρια».
Ως υπήκοος παραδουνάβιου κράτους
έδωσε έμφαση στην κατασκευή νέων ποταμόπλοιων, που θα είναι όμως φιλικά
προς το περιβάλλον και με μεγαλύτερη οικονομική απόδοση.
Οι περισσότερες ερωτήσεις των ευρωβουλευτών αφορούσαν, όπως αναμενόταν, τις
οδικές και αεροπορικές μεταφορές, τις
σχέσεις Ε.Ε.- Ρωσίας, την ασφάλεια στους
αερομεταφορείς χαμηλού κόστους και τα
προγράμματα ΤΕΝ-Τ. Ο νέος επίτροπος τόνισε ότι θα είναι «μια κρίσιμη πενταετία για
τις μεταφορές», ενώ επισήμανε ότι οι Ευρωπαίοι θα δεχθούν σημαντικό ανταγωνισμό κυρίως από τις ασιατικές χώρες. «Το
μεγάλο στοίχημα είναι να διατηρήσουμε
την πρωτοκαθεδρία μας, με έναν όμως ευρωπαϊκό τρόπο, δηλαδή φιλικό προς το
περιβάλλον».

Βελτίωση παρουσίασε
η Ελλάδα στο έλλειμμα
του ΦΠΑ
8 Οκτωβρίου
Η τελευταία μελέτη για το έλλειμμα ΦΠΑ,
που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, έδειξε απώλεια εσόδων ύψους
περίπου 177 δισ. ευρώ λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες ή μη είσπραξης
του φόρου το 2012. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 16% των συνολικών αναμενόμενων εσόδων ΦΠΑ 26 κρατών-μελών. Η
μελέτη για το έλλειμμα ΦΠΑ περιέχει λεπτομερή στοιχεία για τη διαφορά ανάμεσα
στο οφειλόμενο και το πραγματικά εισπραχθέν ποσό ΦΠΑ σε 26 κράτη-μέλη το
2012.
Περιλαμβάνει επίσης επικαιροποιημένα
αριθμητικά στοιχεία για την περίοδο 200911, τα οποία δείχνουν τη βελτίωση της
χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας. Επίσης
παρουσιάζονται οι κυριότερες τάσεις του
ελλείμματος ΦΠΑ, καθώς και ανάλυση
των επιπτώσεων της οικονομικής συγκυρίας και των αποφάσεων πολιτικής στα
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έσοδα ΦΠΑ.
Το 2012, τα χαμηλότερα ελλείμματα ΦΠΑ
καταγράφηκαν στις Κάτω Χώρες (5% των
αναμενόμενων εσόδων), στη Φινλανδία
(5%) και στο Λουξεμβούργο (6%). Τα μεγαλύτερα ελλείμματα σημειώθηκαν στη
Ρουμανία (44% των αναμενόμενων εσόδων ΦΠΑ), στη Σλοβακία (39%) και στη Λιθουανία (36%).
Το διάστημα 2011-2012, σε έντεκα κράτημέλη το έλλειμμα ΦΠΑ μειώθηκε, ενώ σε
15 αυξήθηκε. Η Ελλάδα παρουσίασε τη
μεγαλύτερη βελτίωση μεταξύ του 2011
(9,1 δισ. ευρώ) και του 2012 (6,6 δισ.
ευρώ), μολονότι εξακολουθεί να είναι ένα
από τα κράτη-μέλη με το μεγαλύτερο έλλειμμα ΦΠΑ (33%).
Ο αρμόδιος για τη φορολογία επίτροπος
Άλγκιρντας Σεμετά δήλωσε σχετικά: «Το
έλλειμμα ΦΠΑ είναι στην ουσία ένας δείκτης για το αν είναι αποτελεσματικά -ή όχιτα μέτρα επιβολής και συμμόρφωσης σχετικά με το ΦΠΑ σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
Τα σημερινά στοιχεία δείχνουν ότι απομένουν ακόμη να γίνουν πολλά. Τα κράτημέλη δεν μπορούν να αντέξουν απώλειες
εσόδων αυτής της κλίμακας. Θα πρέπει να
εντείνουν τις προσπάθειές τους και να λάβουν αποφασιστικά μέτρα για την ανάκτηση αυτών των δημόσιων εσόδων. Η
Επιτροπή, από την πλευρά της, παραμένει
προσηλωμένη στη ριζική μεταρρύθμιση
του συστήματος ΦΠΑ, ώστε αυτό να καταστεί πιο ισχυρό, πιο αποτελεσματικό και λιγότερο ευάλωτο στην απάτη».

Πλατσιδάκης
και Παππαδάκης
παραμένουν στην
προεδρία της Intercargo
13 Οκτωβρίου
Eνδιαφέρουσες εξελίξεις αναμένονται
στην Intercargo, τον διεθνή θεσμικό
φορέα εκπροσώπησης πλοιοκτητών ποντοπόρων πλοίων χύδην φορτίου. Κατά τις
αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στο Λονδίνο,
στις 7 Οκτωβρίου, δόθηκε ψήφος εμπιστοσύνης και ανανέωσης θητείας στον κ.
Ιωάννη Πλατσιδάκη για τη θέση του προέδρου, ενώ στη θέση του αντιπροέδρου
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Υπεγράφη στρατηγική
συμφωνία ΤΡΑΙΝΟΣΕ
-COSCO για τη μεταφορά εμπορευμάτων
14 Οκτωβρίου

Όχι στη μονοπωλιακή
εκμετάλλευση των
στερεών αποβλήτων
πλοίων από το λιμάνι
του Πειραιά
15 Οκτωβρίου

παραμένει ο επίτιμος πρόεδρος της Intercargo, Νικόλαος Παππαδάκης. O έτερος
αντιπρόεδρος, Giuseppe Bottiglieri, αποχώρησε λόγω συμπλήρωσης συνεχούς
εξαετίας στη συγκεκριμένη θέση, όπως
ορίζει το καταστατικό περί θητειών και
χρονικών περιορισμών ως προς την επανεκλογή μελών. O κ. Bottiglieri αντικαθίσταται από τον capt. Jay K. Pillai
(διευθυντής στόλου της εταιρείας Paciﬁc
Basin).
Επιπροσθέτως, τη θέση του γενικού γραμματέα της Intercargo αναλαμβάνει ο κ.
David Tongue.
Ο κ. Ιω. Πλατσιδάκης σε δήλωσή του στα
«Ν.Χ.» τόνισε για την τοποθέτηση του κ.
Τοngue: «Καλωσορίζουμε τον νέο γενικό
διευθυντή, ο οποίος είναι μια πολύ αξιόλογη ναυτιλιακή προσωπικότητα με μεγάλη πείρα σε θέματα που απασχολούν
την Intercargo και με βαθιές γνώσεις από
την εμπειρία του, ειδικά σε θέματα IMO,
κατά την πολυετή θητεία στο International
Chamber of Shipping».
Ο κ. Ιω. Πλατσιδάκης βραβεύτηκε με το
βραβείο «Ευκράντη» στην κατηγορία του
καλύτερου Manager, τo 2010. Είναι στέλεχος του Ομίλου Αγγελικούση, Managing
Director της Αnangel Maritime Services
Inc., αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ναυτικής Εκπαίδευσης της ΕΕΕ, μέλος της διοικούσας επιτροπής του ΝΕΕ και μέλος της
εκτελεστικής επιτροπής της Intertanko.
Ο κ. Νικόλαος Παππαδάκης τιμήθηκε με το
βραβείο «Ευκράντη», την ίδια χρονιά, στην
κατηγορία της διεθνούς προβολής της ελληνικής ναυτιλίας.
Στο πρόσωπο και στην επαγγελματική πορεία του κ. Παππαδάκη αντανακλάται η
ιστορική οικογενειακή παράδοση στη ναυτιλία μας. Διετέλεσε πρόεδρος της
HEMEPA, της Intercargo, του Propeller
Club (Port of Piraeus) και μέλος με πολυετή συνεχή ενασχόληση στο διοικητικό
συμβούλιο της ΕΕΕ και άλλων διεθνών
σημαντικών οργανισμών και φορέων της
ναυτιλίας.

Υπεγράφη χθες στρατηγική συμφωνία μεταξύ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της COSCO για τη μεταφορά φορτίων με τον ελληνικό
σιδηρόδρομο από το λιμάνι του Πειραιά
προς την Κεντρική Ευρώπη και αντίστροφα.
Ειδικότερα, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του προέδρου και διευθύνοντος
συμβούλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Αθανάσιου Ζηλιασκόπουλου και του διευθύνοντος συμβούλου της COSCO Λι Γιουνπένγκ, παρουσία
του υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων Μιχάλη Παπαδόπουλου.
Οι προοπτικές από τη συμφωνία ΤΡΑΙΝΟΣΕ
- COSCO και η καθιέρωση του λιμανιού του
Πειραιά και της Ελλάδας ως παγκόσμιου
διαμετακομιστικού κέντρου, μέσω του
οποίου θα διακινούνται φορτία από και προς
την Άπω Ανατολή, είναι ιδιαίτερα θετικές.
Το μνημόνιο συνεργασίας περιλαμβάνει 8
σημεία, με τα οποία οι δύο πλευρές δεσμεύονται για την ενίσχυση και τη βελτιστοποίηση των εμπορικών δραστηριοτήτων και
της κίνησης φορτίων από το λιμάνι του Πειραιά προς τις βαλκανικές χώρες και την Κεντρική Ευρώπη.
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δραστηριοποιείται στις εμπορευματικές μεταφορές, από το λιμάνι του
Πειραιά, μέσω της νέας σιδηροδρομικής
γραμμής Θριάσιο-Ικόνιο, μήκους 17 χλμ.,
που βρίσκεται σε λειτουργία και πάνω στην
οποία μεταφέρονται τα εμπορεύματα από το
Ικόνιο στο Θριάσιο, ενώ στη συνέχεια κατευθύνονται μέσω της σιδηροδρομικής σύνδεσης στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.

Με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση Τύπου
της ΟΛΠ Α.Ε. σχετικά με την πορεία του
διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρεσίας
συλλογής στερεών αποβλήτων πλοίων
που καταπλέουν στο λιμάνι του Πειραιά, ο
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού
Ναυτιλίας με ανακοίνωση τονίζει την
πλήρη αντίθεσή του στον υπό εξέλιξη διαγωνισμό, στο βαθμό που αυτός θα καταλήξει στη μονοπωλιακή εκμετάλλευση της
σημαντικότατης αυτής υπηρεσίας στο λιμάνι του Πειραιά, και μάλιστα για διάστημα
πολλών δεκαετιών.

«Ως χρήστες του λιμένα», αναφέρει η ανακοίνωση, «έχουμε επανειλημμένως τονίσει
ότι η μέχρι σήμερα πρακτική της μονοπωλιακής ανάθεσης της αποκομιδής στερεών
αλλά και υγρών αποβλήτων κατά αποκλειστικότητα σε έναν και μόνο πάροχο έχει
δημιουργήσει φαινόμενα καταχρηστικής
εκμετάλλευσης της μονοπωλιακής αυτής
θέσης και έχει φέρει τους χρήστες του λιμανιού πολλές φορές σε αδιέξοδα.
»Ο ΣΕΕΝ έχει επισημάνει σε όλους τους
τόνους ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η
παροχή των εν λόγω υπηρεσιών από τουλάχιστον δύο παρόχους ανά υπηρεσία.
Τούτη άλλωστε είναι η πρακτική που ακολουθείται από τα μεγαλύτερα λιμάνια στην
Ευρώπη και ως γενική αρχή προωθείται
και στο πλαίσιο της υπό συζήτηση ευρωπαϊκής οδηγίας για τις λιμενικές υπηρεσίες».
Ο ΣΕΕΝ καλεί τον υπουργό Ναυτιλίας και
Αιγαίου αλλά και την Επιτροπή Ανταγωνισμού να εξετάσουν το ζήτημα και να λάβουν θέση σχετικά.
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Τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα

Λεόνε και τη Γουινέα, τις χώρες όπου έχουν
καταγραφεί χιλιάδες κρούσματα και νεκροί,
και η δεύτερη από τη Νιγηρία, τη Σενεγάλη,
τις ΗΠΑ και την Ισπανία.
Στη Νιγηρία έχουν καταγραφεί 20 κρούσματα και οκτώ θάνατοι ενώ στη Σενεγάλη
εντοπίστηκε μόνον ένας ασθενής, ο οποίος
έχει ήδη αναρρώσει.

Διαλύσεις πλοίων:
σε πορεία ανάκαμψης
η αγορά
του Μπανγκλαντές
20 Οκτωβρίου
Του Γ. Λογοθέτη, CFO Finance
& Research George Moundreas Com. S.A.

Ιδιαίτερα μειωμένη συνεχίζει να είναι η
προσφορά πλοίων σε όλες τις αγορές,
ακόμη και μετά το πέρας των αργιών του
Eid, και οι τιμές έχουν αρχίσει και δέχονται
πιέσεις προς τα κάτω, ενώ συνήθως όταν
υπάρχει έλλειψη τονάζ οι τιμές παρουσιάζουν άνοδο.
Εκτιμάται πως η έλλειψη τονάζ σε μια περίοδο που η αγορά των ναύλων είναι χαμηλή και κανονικά δεν θα έπρεπε να
συμβαίνει αυτό, οφείλεται στο ότι οι πλοιοκτήτες περίμεναν την αγορά να ανακάμψει, όπως συνήθως γίνεται μετά τον
Αύγουστο και γι’ αυτό το λόγο δεν έστελναν τα πλοία προς διάλυση.
Σχετικά με τις πιέσεις των προσφερόμενων
τιμών, οφείλεται στο γεγονός ότι, τελευταία, η εναλλακτική που προσφέρει η Κίνα
με τις εξαγωγές σιδήρου σε χαμηλές τιμές
είναι πιο συμφέρουσα συγκριτικά με την
αγορά σιδήρου από διαλύσεις πλοίων,
έχοντας ως αποτέλεσμα οι End Buyers να
απέχουν από την αγορά ακόμη και σε περιπτώσεις που τα διαλυτήρια δεν έχουν
αποθέματα πλοίων.

Διακίνηση ρεκόρ
για το λιμάνι
της Αμβέρσας το 2014
27 Οκτωβρίου
Η Λιμενική Αρχή της Αμβέρσας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της διακίνησης για
το εννεάμηνο του 2014. Σύμφωνα με αυτά
η συνολική διακίνηση διαμορφώθηκε σε
148.344.168 τόνους αυξημένη κατά 3,7%
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σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του
2013. Τόσο τα εμπορευματοκινώτια όσο
και τα χύδην υγρά φορτία παρουσίασαν
σημαντική αύξηση, με 6% (81.127.972
τόνοι) και 3,8% (46.163.344 τόνοι) αντίστοιχα. Τα χύδην ξηρά φορτία ανήλθαν σε
10.235.255 τόνους παρουσιάζοντας μείωση 6,5% σε σχέση με το εννεάμηνο του
2013, κυρίως λόγω της μεγάλης πτώσης
στη διακίνηση άνθρακα.
Με αυτά τα δεδομένα η Λιμενική Αρχή
εκτιμά ότι στο τέλος του έτους η συνολική
διακίνηση θα σπάσει το προηγούμενο
ρεκόρ των 190,8 εκατ. τόνων.

Το τέλος
της επιδημίας Έμπολα
σε Σενεγάλη-Νιγηρία
27 Οκτωβρίου
Το τέλος της επιδημίας του Έμπολα στη
Σενεγάλη και τη Νιγηρία κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health
Organization).
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου
Οργανισμού η επιδημία του Έμπολα στη Νιγηρία και τη Σενεγάλη έχει σταματήσει στις
20 και 17 Οκτωβρίου, αντίστοιχα.
Επίσης, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι συνεχίστηκαν οι εφαρμοζόμενοι έλεγχοι για τον
εντοπισμό νέων κρουσμάτων και δεν εντοπίστηκε κανένα.
Ο ΠΟΥ έχει χωρίσει σε δύο ομάδες τις χώρες
που πλήττονται από τον Έμπολα. Η πρώτη
ομάδα συγκροτείται από τη Λιβερία, τη Σιέρα

Τη θανατική ποινή
πρότειναν οι εισαγγελείς
για τον καπετάνιο
του «Sewol»
27 Οκτωβρίου

Κατά τη διάρκεια της δίκης για το ναυάγιο
του επιβατηγού πλοίου «Sewol», στο
οποίο έχασαν τη ζωή τους 304 άνθρωποι
στην πλειονότητά τους μαθητές που συμμετείχαν σε σχολική εκδρομή, οι εισαγγελείς πρότειναν τη θανατική ποινή για τον
καπετάνιο Joon Seok.
Για την τραγωδία που συγκλόνισε τη Νότια
Κορέα και όλο τον κόσμο, τον περασμένο
Απρίλιο, κατηγορείται και το 15μελές πλήρωμα του επιβατηγού, τρεις δε εξ αυτών
αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.
Η κατηγορούσα αρχή πρότεινε η ποινή
των τριών άλλων μελών του πληρώματος,
που βαρύνονται με το ίδιο κατηγορητήριο,
να είναι ισόβια κάθειρξη. Οι εισαγγελείς
ζήτησαν την επιβολή ποινών από 15 έως
30 έτη κάθειρξη σε 11 ακόμη μέλη του
πληρώματος που δικάζονται επίσης για το
ναυάγιο.
Η ετυμηγορία και η επιβολή της ποινής θα
ανακοινωθούν στις αρχές του Νοεμβρίου.
Αν και η θανατική ποινή τελεί σε ισχύ στη
Νότια Κορέα, κανείς καταδικασμένος δεν
έχει εκτελεστεί από το 1997. Περί τους 60
θανατοποινίτες παραμένουν στα κελιά των
μελλοθανάτων.
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Μην κοιτάς
το μέλλον σου

Ταξίδεψε και κατάκτησέ το!

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

48 σύγχρονα φορτηγά πλοία Capes
ταξιδεύουν την Ελληνική Σημαία στις θάλασσες του κόσμου

A N A NGEL
MARITIME SERVICES INC.
Λεωφ. Συγγρού 354,
Καλλιθέα, Αθήνα 176 74
τηλ. 210 94.67.200
E-mail mail@anangelmar.com
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Τα εν οίκω

Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Η εκλογολογία
επηρεάζει
το επενδυτικό
ενδιαφέρον
Ανοδικά έκλεισε και ο Σεπτέμβριος σε ό,τι αφορά τις
διεθνείς τουριστικές αφίξεις
στα κυριότερα αεροδρόμια
της χώρας παρουσιάζοντας
αύξηση της τάξεως του 9%,
σε σχέση με τον ίδιο μήνα
του 2013. Στο εννεάμηνο οι
διεθνείς τουριστικές αφίξεις
αυξήθηκαν κατά 14,3% και
αναμένεται ότι ο στόχος των
19,5 εκατ. τουριστών θα
υπερκαλυφθεί.
Σε σχετική ανακοίνωσή του,
ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι
Τουριστικών Επιχειρήσεων
(ΣΕΤΕ) αναφέρεται στην
ύπαρξη μιας τάσης αναμονής σε επίπεδο επενδυτικού
ενδιαφέροντος κυρίως
λόγω της διαρκούς εκλογολογίας, της κάμψης του
ρυθμού ανάπτυξης της Ευρωζώνης και της γεωπολιτικής αστάθειας της
ευρύτερης περιοχής. Μάλιστα, ο ΣΕΤΕ εκτιμά πως αν
οι παράγοντες αυτοί ενισχυθούν ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά τόσο οι
επενδύσεις όσο και οι κρατήσεις για το 2015, παρότι
σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τόσο οι προκρατήσεις
(πλην Ρωσίας) όσο και ο
προγραμματισμός αεροπορικών πτήσεων για την
επόμενη χρονιά κινούνται
σε θετικό έδαφος.
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Είναι η Σιγκαπούρη το ασφαλές
καταφύγιο της πλοιοκτησίας;

1. Έντονη κινητικότητα
παρουσιάζει η μετεγκατάσταση ναυτιλιακών
και παραναυτιλιακών
εταιρειών από το Χονγκ
Κονγκ στη Σιγκαπούρη.

Αφενός, πολλοί επιχειρηματίες φαίνονται ανήσυχοι για
τις προθέσεις των Κινέζων
στο πρώην βρετανικό προτεκτοράτο και αφετέρου οι
πολιτικές δεσμεύσεις και κινήσεις της κυβέρνησης της
Σιγκαπούρης αποτελούν
ένα νέο ασφαλές καταφύγιο για την πλοιοκτησία και
για αρκετές διαχειρίστριες
εταιρείες.
Αν και οι κλιματικές συνθήκες στο μικροσκοπικό νησί
της νοτιοανατολικής Ασίας
περιγράφονται ως απαράδεκτες, το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τη
μετεγκατάσταση έχει αναζωπυρωθεί λόγω των σημαντικών υποδομών που
προσφέρει το κράτος,
καθώς και της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας των
γειτονικών λαών που έχουν
μετοικήσει (Ινδοί, Ινδονήσιοι, Αυστραλοί, Κινέζοι)
στη νέα μητρόπολη της
Ασίας. Η μετοίκιση αυτή βέβαια έχει επιφέρει τεράστια
άνοδο της αγοράς ακινήτων
και μάλλον εξωφρενικές
τιμές ως προς την ενοικίαση επαγγελματικών
χώρων και σύγχρονων κατοικιών.
Ήδη αρκετοί Έλληνες έχουν
μετεγκατασταθεί εκεί ενώ
σε πρόσφατη έρευνα ελληνικού πανεπιστημίου διαφάνηκε ότι, μετά το
Λονδίνο, η Σιγκαπούρη

αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή για αρκετούς Έλληνες, οι οποίοι
αισθάνονται ανήσυχοι για
τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
2. Σε ερώτηση επικεφαλής shipmanagement εταιρείας προς
εκπρόσωπο παραδοσιακής ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας για
ποιο λόγο οι Έλληνες
πλοιοκτήτες δεν έχουν
αρχίσει ήδη να μετακινούνται προς την Ασία
και ειδικά τη Σιγκαπούρη, η αυθόρμητη
απάντηση είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Η γενιά των σημερινών
πλοιοκτητών που μετεγκαταστάθηκαν αυτοί και οι οικογένειές τους, ιδίως από
το 1975 και μετά, από το
Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη
έχουν όχι μόνο συνηθίσει
αλλά και αγαπήσει την καθημερινότητα και τον τρόπο
ζωής της Ελλάδας. Προφανώς η ποιότητα ζωής στη
χώρα μας, οι κλιματικές
συνθήκες, οι κοντινές αποστάσεις από τις γενέθλιες
νήσους τους, με τις οποίες
διατηρούν ιδιαίτερα στενούς δεσμούς, γέρνουν την
πλάστιγγα ως προς τη συνέχιση της παραμονής τους
στην Ελλάδα.
Για τον ίδιο Έλληνα πλοιοκτήτη, ο τρόπος ζωής στη
Σιγκαπούρη και στα μεγάλα
μητροπολιτικά κέντρα της
Ασίας, που αντιγράφουν τον
αμερικανικό επιχειρηματικό
τρόπο ζωής σε υπερβολικό
βαθμό, δεν συνάδει με το ελ-

ληνικό επιχειρηματικό ταμπεραμέντο, όπου υπάρχει
στοχοπροσήλωση προς την
επαγγελματική καταξίωση
και ανάδειξη χωρίς όμως να
επιβαρύνεται η προσωπική
και οικογενειακή ζωή του
επιχειρηματία.
Επιπλέον, η γνωστή διαφθορά του συστήματος, οι
απάτες σε συγκεκριμένους
χώρους (όπως τα bunkers)
δημιουργούν ακόμα περισσότερες επιφυλάξεις για το
κατά πόσο μια ασιατική
χώρα μπορεί να αποτελεί
«επιχειρηματικό παράδεισο».
3. Νεότερης γενιάς
πλοιοκτήτης, στο χώρο
της ποντοπόρου ναυτιλίας τα τελευταία χρόνια, μας ανέφερε ότι
επισκέφτηκε πρόσφατα
τη Σιγκαπούρη προκειμένου να ενημερωθεί
για τις δυνατότητες που
προσφέρονται για μετεγκατάσταση διαχειριστριών εταιρειών.

Ο ίδιος μάς εκμυστηρεύτηκε πως οποιαδήποτε μετοίκισή του εξαρτάται
άμεσα και από… τις διαθέσεις της οικογένειάς του, η
οποία είναι εξαιρετικά αρνητική.
Χαριτολογώντας μας αποκάλυψε ότι την τελική απόφαση για την εδώ
παραμονή του θα την πάρει
ο ελληνικός λαός στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, την άνοιξη του 2015.
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Ένα πάγιο αίτημα βρήκε
ανταπόκριση

ΜΕ ΜΙΑ

της διεθνούς ναυτιλίας.
Για τη νομοθετική ρύθμιση ο
πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, Γιώργος
Βλάχος, σχολιάζει:

ΜΑΤΙΑ

Συνεργασία
εφοπλιστών
στον τομέα
μεταφοράς LNG
με το ΥΠΕΚΑ

Συνάντηση με εφοπλιστές που
δραστηριοποιούνται στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού
αερίου (LNG) είχε ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν
θέματα για την ενίσχυση της
ασφάλειας του ενεργειακού
εφοδιασμού τόσο της χώρας
όσο και των κρατών-μελών
της Ε.Ε. στο σύνολό τους, ενώ
εξετάστηκαν τα νέα δεδομένα
που θα προκύψουν για το
ενεργειακό κόστος στη ναυσιπλοΐα από τη χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου ως
καυσίμου πλοίων (LNG
Bunkering).

Ρεκόρ επενδύσεων
στα μεταχειρισμένα
πλοία
Ρεκόρ στις επενδύσεις των
μεταχειρισμένων πλοίων για
το 2014 αναμένει η ναυλομεσιτική εταιρεία Clarksons.
Σύμφωνα με τις αναλύσεις
του διεθνούς ναυλομεσιτικού
οίκου, κατά τη διάρκεια του
2013 επενδύθηκαν 20 δισ.
δολάρια, ενώ το πρώτο εννεάμηνο του 2014 έχουν ήδη
καταγραφεί 19 δισ. δολάρια.
Αν οι επενδύσεις συνεχιστούν
με τον ίδιο ρυθμό, τότε στο
τέλος του 2014 θα έχουν
πραγματοποιηθεί οι περισσότερες επενδύσεις.

Ένα πάγιο αίτημα των φορέων της ναυτιλιακής κοινότητας, που αφορά την
αναγνώριση θαλάσσιας υπηρεσίας Ελλήνων ναυτικών σε
πλοία ξένης σημαίας μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, καθώς
και την προσαρμογή των
προϋποθέσεων απόκτησης
αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας στις προκλήσεις του
διεθνούς περιβάλλοντος
υλοποιείται, κατόπιν νομοθετικής ρύθμισης του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.
Το νέο Προεδρικό Διάταγμα
αντικαθιστά, 16 χρόνια μετά,
το Προεδρικό Διάταγμα
243/98 επικαιροποιώντας το
υπάρχον θεσμικό πλαίσιο
στις σύγχρονες απαιτήσεις

«Επιτέλους, ένα πάγιο αίτημα
της Ένωσής μας βρήκε ανταπόκριση και δόθηκε λύση
στο χρόνιο πρόβλημα της
αναγνώρισης της θαλάσσιας
υπηρεσίας στα υπό ξένη σημαία πλοία.
Αφορά τις προϋποθέσεις
αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και τα δικαιώματα
υπηρεσίας (ΦΕΚ 232/20-102014-Π.Δ. υπ’ αρ. 141).
Πιο συγκεκριμένα, η θαλάσσια υπηρεσία κάθε κλάδου
και κατηγορίας (η οποία
πραγματοποιείται από Έλληνες ναυτικούς) σε πλοία με
ξένη σημαία, ανεξαρτήτως
του εάν είναι συμβεβλημένα
ή μη με το ΝΑΤ, προσμετριέται για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας
εφόσον αναγνωριστεί ως
συντάξιμη στο ΝΑΤ.
Προϋπόθεση αποτελεί, τα
ανωτέρω πλοία να είναι ελ-

ληνικής πλοιοκτησίας ή το
πλοίο να είναι διαχειριζόμενο
από εταιρεία εγκατεστημένη
στην Ελλάδα, βάσει του άρθρου 25 του ν. 27/75/ΦΕΚ
Α΄ 77) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Ο υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης αναγνώρισε το πραγματικό
πρόβλημα της αυξανόμενης
ανεργίας των Ελλήνων αξιωματικών (λόγω του μικρού
αριθμού πλοίων με ελληνική
σημαία ή συμβεβλημένων με
το ΝΑΤ) και δικαιώνοντας τις
προσπάθειές μας, έδωσε
λύση σε ένα τεράστιο θέμα
που ταλάνιζε τον κλάδο μας
αλλά και γενικότερα όλους
τους ναυτικούς.
Πιστεύουμε πως οι συνάδελφοί μας θα διευρύνουν τους
εργασιακούς τους ορίζοντες
και πέραν των ελληνικών και
ευρωπαϊκών σημαιών, αφού
πλέον θα βρίσκουν εργασία
και σε πλοία με εξωκοινοτικές σημαίες.
Άλλωστε, είναι γεγονός
αδιαμφισβήτητο πως η ναυτιλία είναι διεθνοποιημένη
απ’ όλες τις απόψεις».

Ψευδή
τα οικονομικά στοιχεία στο Δήμο Πειραιά;
Σε πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο του
Δήμου Πειραιά, ο πρώτος σε σταυρούς δημοτικός σύμβουλος, Βαγγέλης Μαρινάκης,
μιλώντας για τα οικονομικά του δήμου και
σχολιάζοντας τις εμφανείς διαφορές που παρουσιάζονταν στη νέα δημοτική αρχή, εξαπέλυσε επίθεση στην προηγούμενη δημοτική
αρχή υπό τον Βασίλη Μιχαλολιάκο. «Όσοι
παραδίδουν ψευδή ή μη τεκμηριωμένα στοιχεία είναι είτε ανίκανοι είτε απατεώνες», είπε
ο κ. Μαρινάκης, προκαλώντας την οργή των
συμβούλων της μείζονος αντιπολίτευσης οι
οποίοι έχασαν την ψυχραιμία τους και αποχώρησαν.
Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης προανήγγειλε ότι η νέα δημοτική αρχή θα παρουσιάσει τα
ακριβή στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του δήμου τις αμέσως επόμενες ημέρες.
Το περιστατικό θυμίζει αυτό του Δήμου Μαραθώνα, μόνον που εκεί ο δήμαρχος Ηλίας Ψινάκης κήρυξε το δήμο σε πτώχευση.
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Τρεις
επίκαιρες
ερωτήσεις
στον πρόεδρο
του ΝΑΤ
σπουδαστή. Μη ύπαρξη
σπουδαστή συνεπάγεται επιβολή ασφαλιστικών εισφορών για όλη την οργανική
σύνθεση του πλοίου.
Πάνω στο ίδιο θέμα
ο πρόεδρος του ΝΑΤ,
Γιώργος Θεοτοκάς, μας
απαντά στα ερωτήματα
που του θέσαμε.
Εισπράττει το ΝΑΤ τις εισφορές που προβλέπονται
στο σύνολο της οργανικής
σύνθεσης για τον απαιτούμενο αριθμό σπουδαστών
όπως ορίζει η εγκριτική
πράξη κάθε πλοίου;
Το ΝΑΤ εισπράττει τις εισφορές που προβλέπονται για
τους σπουδαστές από την εγκριτική πράξη του πλοίου
(νέος όρος 8). Άλλωστε, για
να τύχουν οι πλοιοκτήτες των
ευεργετικών διατάξεων του
άρθρου 12 του ν. 3569/07,
πρέπει απαραιτήτως να έχουν

Πλοιοκτήτριες
εταιρείες επανεξετάζουν τις
στρατηγικές τους
Ενθαρρυντική είναι η στροφή
αρκετών και σημαντικών ναυτιλιακών εταιρειών προς τον
Έλληνα ναυτικό. Με ικανοποίηση παρατηρούμε ότι το τελευταίο διάστημα αρκετές
ναυτιλιακές εταιρείες με μεγάλο αριθμό νεοναυπηγήσεων στρέφονται προς τη
ναυτολόγηση νέων αξιωματικών Ε.Ν. Προφανώς τα αλλεπάλληλα κρούσματα
ψευδοασθενειών και ψευδοτραυματισμών Ασιατών ναυτικών στα πλοία μας έχουν

Λαμβάνει, όπως προβλέπεται από την εγκριτική
πράξη, τη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
που αφορούν τη σύνθεση
του πληρώματος;
Το ΝΑΤ λαμβάνει υπόψη τη
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί απαρέγκλιτης τήρησης του όρου 8,
προβαίνοντας και στον
έλεγχο αυτής, αφού αποτελεί
όρο της εγκριτικής πράξης
του πλοίου.
Πώς σχολιάζετε και πώς θα
ανταποκριθεί το ΝΑΤ στην
απόφαση του υπουργού
σχετικά με τις προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτι-

θορυβήσει τόσο τα clubs όσο
και τους επιχειρηματίες, που
είχαν συνηθίσει την απονήρευτη συμπεριφορά των αλλοδαπών πληρωμάτων.
Η αύξηση του ενδιαφέροντος
των νέων για το ναυτικό
επάγγελμα, η κατακόρυφη
ανεργία στην επαρχία και το
καλύτερο μορφωτικό επίπεδο
των εισακτέων στις ΑΕΝ φαίνεται πως ενθάρρυναν αρκετές εταιρείες στο να
επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους ως προς το ανθρώπινο δυναμικό τους.
Είναι ενθαρρυντικό που η
ναυτιλιακή κοινότητα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της
εποχής και τις διαθέσεις της
νέας γενιάς.

κών ναυτικής ικανότητας
και τα δικαιώματα υπηρεσίας σε πλοία μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ (ΦΕΚ
232/20 Οκτωβρίου 2014 Π.Δ. υπ’ αρ. 141);
Η διάταξη του άρθρου 36 Π.Δ.
141/20-10-2014 θα επιφέρει
για το ΝΑΤ αύξηση εσόδων,
διότι δημιουργεί κίνητρα για
να πολλαπλασιαστούν οι εξαγορές ξένης υπηρεσίας από
τους ναυτικούς.

ΜΕ ΜΙΑ

ΜΑΤΙΑ

Οι επενδυτικές
σχέσεις
Ελλάδας - Κίνας

Συνάντηση των πρωθυπουργών Ελλάδας και Κίνας, Αντώνη Σαμαρά και Λι Κετσιάνγκ,
πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της συνόδου κορυφής
Ε.Ε.-Ασίας. Στη συνάντηση
υπήρξε εκ νέου αναφορά σε
αρκετά θέματα που άπτονται
των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων των δύο χωρών
τα οποία είχαν συζητηθεί και
κατά την τριήμερη επίσκεψη
του Κινέζου πρωθυπουργού
στην Ελλάδα τον Ιούνιο του
2014.

Η Ελλάδα
ενεργειακός κόμβος
στη ΝΑ Μεσόγειο
Για τις τελευταίες εξελίξεις
γύρω από το θέμα των υδρογονανθράκων ενημέρωσε τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης
Μανιάτης. Κατά την έξοδό του
από το Προεδρικό Μέγαρο, ο
υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα αναβαθμίζει τη γεωστρατηγική θέση της, καθίσταται
πλέον ένας σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην περιοχή της
νοτιοανατολικής Μεσογείου,
προσφέρει ασφάλεια, πολιτική
και κοινωνική σταθερότητα και
δρομολογεί έργα που θωρακίζουν ενεργειακά την ίδια αλλά
και την Ε.Ε., μέσω της διασφάλισης εναλλακτικών πηγών και
οδεύσεων μεταφοράς.
NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Και μετά τι;
Εξαιρετικά μεγάλη άνοδο
παρουσιάζει ο αριθμός των εισακτέων των μεταπτυχιακών
φοιτητών σε όλα τα κρατικά
και ιδιωτικά ΑΕΙ που διαθέτουν ναυτιλιακά μεταπτυχιακά
τμήματα.
Η ζήτηση είναι τεράστια και
ακόμα και οι ίδιοι οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των προγραμμάτων δεν περίμεναν αυτή την
εντυπωσιακή προσέλευση.
Οι νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές τόσο στην Αττική όσο και
στη Χίο, όπου προσφέρονται
μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
στη ναυτιλία, προέρχονται
από όλη την Ελλάδα και έχουν
ακαδημαϊκό υπόβαθρο πολλές
φορές άσχετο με τη ναυτιλία ή
τις οικονομικές επιστήμες.
Η γενικευμένη κρίση στην ελληνική επιχειρηματικότητα
αναγκάζει πολλούς νέους ακόμα και στην ηλικία των 35
ετών- να αναζητήσουν επαγγελματική στέγη στη ναυτιλία.
Φοβόμαστε όμως ότι πολλοί
από αυτούς δεν γνωρίζουν ότι
η απορρόφηση στον συγκεκριμένο χώρο δεν είναι πλέον
εύκολη και ότι οι ναυτιλιακές
εταιρείες βομβαρδίζονται καθημερινά από χιλιάδες βιογραφικά.
Είναι βέβαιο ότι μόνον οι άριστοι, οι «ξύπνιοι», αλλά και οι
τυχεροί θα μπορέσουν να
αποκατασταθούν. Καλό είναι
πάντως να μην έχουν από την
αρχή φρούδες ελπίδες.

NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Σενάρια διακοπής φυσικού αερίου
από τη Ρωσία

Ένα stress test διενήργησε
η Ευρωπαϊκή Ένωση για
να εξετάσει τις επιπτώσεις
από ενδεχόμενη διακοπή
παροχής φυσικού αερίου
από τη Ρωσία καθώς ο
χειμώνας πλησιάζει.
Τα αποτελέσματα ήταν τα
αναμενόμενα και κατέδειξαν πως ορισμένα κράτημέλη θα επηρεαστούν
περισσότερο από άλλα.
Το stress test βασίστηκε
στην προσομοίωση δύο
υποθετικών σεναρίων διακοπής παροχής φυσικού
αερίου. Το πρώτο προέβλεπε την ολική διακοπή
εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία και τα
μέλη της Energy Community (Ουκρανία, Μολδαβία
και δυτικές βαλκανικές
χώρες). Το συγκεκριμένο
σενάριο περιελάμβανε και
την ολική διακοπή της παροχής μέσω του αγωγού
Nord Stream (ο οποίος μεταφέρει ρωσικό αέριο στη
Γερμανία).
Το δεύτερο σενάριο προέβλεπε τη διακοπή παροχής μέσω των αγωγών

που διέρχονται από την
Ουκρανία. Και τα δύο σενάρια εξετάστηκαν για περίοδο διάρκειας ενός
μηνός και έξι μηνών.
Σε όλα τα σενάρια, οι ανατολικές χώρες-μέλη της
Ε.Ε. και οι χώρες της Energy Community θα είναι
αυτές που θα επηρεαστούν περισσότερο.
Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται έλλειμμα προμηθειών της τάξεως του
40% για Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και FYROM. Στο
σενάριο της ολικής διακοπής παροχής φυσικού αερίου θα επηρεαστούν
σημαντικά και η Φινλανδία, η Εσθονία, ενώ η
Ουγγαρία και η Πολωνία
θα έχουν έλλειμμα της τάξεως του 30% και 20%
αντίστοιχα. Η διακοπή παροχής αερίου μέσω της
Ουκρανίας αποτελεί
ισχυρό ενδεχόμενο όσο η
Μόσχα και το Κίεβο δεν
καταλήγουν σε συμφωνία
για την τιμή του φυσικού
αερίου που πουλάει η

Gazprom στην Ουκρανία.
Σε ενδεχόμενο διακοπής
της παροχής φυσικού αερίου υπάρχει η εναλλακτική της αύξησης των
εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου
(LNG), το οποίο όμως έχει
υψηλότερη τιμή. Να σημειωθεί ότι το 22% των
αναγκών της Ε.Ε. σε φυσικό αέριο καλύπτεται από
τη Ρωσία. Σε περίπτωση
κρίσης, τα κράτη-μέλη θα
πιέσουν για μείωση της
κατανάλωσης φυσικού αερίου από τη βιομηχανία
και τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού από
καύση φυσικού αερίου.
Επιπροσθέτως, τα κράτημέλη θα εξετάσουν συνεργασίες προκειμένου να
καλύψουν τις ενεργειακές
τους ανάγκες. Για παράδειγμα, η Ελλάδα θα μπορεί να εισάγει ηλεκτρικό
ρεύμα από τη Βουλγαρία
ενώ η Βουλγαρία θα εισάγει LNG μέσω των εγκαταστάσεων που υπάρχουν
στα δύο μεγάλα λιμάνια
της χώρας.
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Διεθνή

Ειδήσεις από τις Θάλασσες του κόσμου

«Ναι» στη διενέργεια ελέγχων σε πλοία
από και προς Σομαλία

To Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (UNSC) έδωσε το «πράσινο
φως» για τη διενέργεια ελέγχων σε
πλοία που μεταφέρουν παράνομα φορτία κάρβουνου και όπλων από και προς
τη Σομαλία. Η Ρωσία και η Ιορδανία
απείχαν από τη σχετική ψηφοφορία
λόγω ανησυχιών για τους σκοπούς
αυτής της κίνησης, και η απόφαση στηρίχτηκε από τα υπόλοιπα 13 μέλη του
15μελούς Συμβουλίου.
Σύμφωνα με το ψηφισθέν κείμενο, επι-

Περιστατικά πειρατείας
Το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2014 καταγράφηκαν 29 περιστατικά
πειρατείας στα νερά της Ασίας, σύμφωνα με
τη Regional Cooperation Agreement on
Combating Piracy and Armed Robbery
against Ships in Asia (ReCAAP).
Η ReCAAP ενθάρρυνε τις κυβερνήσεις να αυξήσουν την αστυνόμευση και τις περιπολίες
στα Στενά της Malacca και στη θάλασσα της
Σιγκαπούρης. Επιπροσθέτως, η πειρατεία στη
Δυτική Αφρική αναμένεται να ενταθεί καθώς,
σύμφωνα με εκτιμήσεις του Hans Tino
Hansen, CEO Risk Intelligence, υπάρχει ο κίνδυνος κάποια κεφάλαια από αυτές τις έκνομες
δραστηριότητες να κατευθυνθούν για τη χρηματοδότηση πολιτικών ομάδων ενόψει των
επερχόμενων εκλογών στη Νιγηρία.
Σύνολο πειρατικών επιθέσεων ανά έτος
2009: 410
2010: 445
2011: 439
2012: 297
2013: 264
Όσον αφορά το 2014, έως τις 2 Μαΐου είχαν
σημειωθεί 72.
NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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τρέπεται η χρήση όλων των απαραίτητων μέτρων (διπλωματική διατύπωση
που επιτρέπει την ανάληψη στρατιωτικής δράσης).
Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει επιβάλει
εμπάργκο στο εμπόριο όπλων στη Σομαλία από το 1992 σε μια προσπάθεια να
αποκόψουν την προμήθεια όπλων στους
τοπικούς πολέμαρχους, οι οποίοι ανέτρεψαν τον δικτάτορα Mohamed Siad Barre,
ενώ η χώρα οδηγήθηκε σε εμφύλιο.
Από τον Φεβρουάριο του 2012 το Συμβούλιο επέβαλε εμπάργκο και στις εξαγωγές κάρβουνου, προκειμένου να διακόψει
τη χρηματοδότηση της δράσης των τρομοκρατικών οργανώσεων Shabaab και Αl
Qaeda, οι οποίες μάχονται για τον έλεγχο
της Σομαλίας και την επιβολή της σαρία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι παράνομες
εξαγωγές κάρβουνου έχουν ανέλθει
στα $250 εκατομμύρια. Συνολικά 161
πλοία χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυτές τις
παράνομες εξαγωγές από τα λιμάνια
Kismayu και Barawe, μεταξύ Ιουνίου
2013 και Μαΐου 2014. Τα φορτία κατευθύνθηκαν κυρίως προς τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν και το Κουβέιτ, ενώ 60% των πλοίων έφεραν τη
σημαία της Ινδίας ή διαχειρίζονταν από
Ινδούς.
Να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια
μία ναυτική δύναμη αποτελούμενη
από πολεμικά πλοία αρκετών χωρών
περιπολεί στα ανοιχτά της χώρας, με
στόχο την καταπολέμηση της πειρατείας και άλλων έκνομων ενεργειών.

Διατάραξη
οικονομικών σχέσεων
Ιαπωνίας - Κίνας

Η μείωση κατά 45%
που κατέγραψαν οι
επενδύσεις των ιαπωνικών επιχειρήσεων
στην Κίνα οδήγησε
τους
οικονομικούς
αναλυτές να μιλούν
για διατάραξη των
σχέσεων των δύο
χωρών.
Ως αρνητικός παράγοντας στη μεταξύ
τους σχέση προσμε-

τράται και η διαμάχη
που έχει ξεσπάσει το
τελευταίο διάστημα
για τα οκτώ ακατοίκητα νησιά που βρίσκονται
στον
Ειρηνικό Ωκεανό, τα
Σενκάκου.
Όπως είναι γνωστό,
τα νησιά βρίσκονται
σε στρατηγικούς υδάτινους δρόμους, προσφέρουν
πλούσια

αλιεία, ενώ πιθανολογείται και η ύπαρξη
κοιτασμάτων πετρελαίου.
Η προσοχή είναι τώρα
στραμμένη στη συνάντηση των ηγετών
των χωρών-μελών
του APEC (Asia-Paciﬁc Economic Cooperation), η οποία θα
διεξαχθεί τον Νοέμβριο.
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Διεθνή Ειδήσεις από τις Θάλασσες του κόσμου

Η Intertanko διαμορφώνει εξελίξεις
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός
Οργανισμός συμφώνησε να
εξετάσει το ενδεχόμενο να διαμορφώσει τα κατάλληλα μέτρα
για τη βελτίωση του ελέγχου
της ποιότητας των καυσίμων
που παραδίδονται σε πλοία.
Έπειτα από έξι αιτήματα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, στα
οποία η Intertanko είχε σημαντική συνεισφορά, η επιμονή για
ένα ακόμη αίτημα είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση εξελίξεων για τη διασφάλιση της
ποιότητας των καυσίμων που
παραδίδονται σε πλοία.
Μία ομάδα εργασίας θα αναπτύξει τις κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου τα κράτη να
συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις περί της ποιότητας καυσίμου του Παραρτήματος VI της

MARPOL.
H ομάδα εργασίας θα εξετάσει
επίσης την επάρκεια του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τη διασφάλιση της
ποιότητας των καυσίμων.
Προκειμένου να ελέγχεται το
κατά πόσο τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται από ένα πλοίο
πληρούν τους κανονισμούς, οι
περισσότερες χώρες που έχουν
κυρώσει το Παράρτημα VI προτείνουν τον έλεγχο της ποιότητας μέσω δειγματοληψιών στο
μηχανοστάσιο του πλοίου.
Παρ’ όλ’ αυτά, υπάρχουν και
φωνές οι οποίες επιχειρηματολογούν πως όποιες αλλαγές
αποσκοπούν στη βελτίωση του
ελέγχου των καυσίμων θα είναι
επαχθείς για αρκετές χώρες και
θα αλλάξουν τη σχέση προμη-

θευτή-πελάτη, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε μια πρόταση για μη δεσμευτικές
κατευθυντήριες γραμμές περί
του ελέγχου της ποιότητας των
καυσίμων (θέση την οποία υποστηρίζουν οι ΗΠΑ).

Καπετάνιος
εναντίον
ναυτιλιακής
Αγωγή κατέθεσε ο καπετάνιος
Wren Thomas του πλοίου ανεφοδιασμού «C-Retriever», ο
οποίος ένα χρόνο πριν είχε
πέσει θύμα απαγωγής στα ανοιχτά της Νιγηρίας.
Η αγωγή κατατέθηκε στο Χιούστον των ΗΠΑ κατά των εταιρειών Edison Chouest (ECO) και
Chevron για βαριά αμέλεια και
αδυναμία «λήψης των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την
προστασία υπαλλήλων τους».
Τον Οκτώβριο του 2013, ο καπετάνιος Wren Thomas πέρασε 18 ημέρες σε ένα
κρησφύγετο στη ζούγκλα

Νέες κατευθυντήριες γραμμές
στην εφαρμογή της MLC

Σε συνάντηση που διεξήχθη
στη Γενεύη, στα μέσα Οκτωβρίου, οι συμμετέχοντες, που
εκπροσωπούσαν μεταξύ άλλων
stakeholders, κυβερνητικούς
παράγοντες και πλοιοκτήτες,

συμφώνησαν στην ενίσχυση της
Maritime Labour Convention
2006 καθώς και στην έκδοση
μερικών κατευθυντηρίων γραμμών προς τις κυβερνήσεις, έτσι
ώστε η εφαρμογή της MLC να
είναι πιο αποτελεσματική.
Θυμίζουμε ότι η MLC 2006 αναφέρεται σε θέματα ασφάλειας,
προστασίας της υγείας και πρόληψης ατυχημάτων των ναυτικών.
Ο ILO υποστήριξε αυτήν την απόφαση επισημαίνοντας σε ανακοίνωσή του πως η σύνταξη μιας πιο

συνοπτικής
κατευθυντήριας
γραμμής της MLC θα αποτελέσει
επένδυση για την προστασία της
ανθρώπινης ζωής.
Σύμφωνα με στοιχεία του ILO,
καθημερινά 6.300 άνθρωποι
χάνουν τη ζωή τους από ατυχήματα στο χώρο εργασίας ή από
ασθένειες που προκαλούνται
κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.
Σε ετήσια βάση, αυτός ο αριθμός αναλογεί σε 2,3 εκατ. απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Ποια είναι η χώρα με την πλέον
αναπτυσσόμενη κατανάλωση;
Στην ερώτηση ποια χώρα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη άνοδο
της καταναλωτικής δαπάνης οι
απαντήσεις, ως επί το πλείστον,
θα ήταν Κίνα, Ινδία και Βραζιλία.
Λάθος. Η χώρα με τη ραγδαία
αναπτυσσόμενη αγορά είναι το
Μαλάουι.
Αυτό το αποτέλεσμα κατέδειξε
έρευνα του Euromonitor International βάσει των προσδοκώμενων
καταναλωτικών δαπανών και της
NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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ετήσιας ανάπτυξης για φέτος.
Η καταναλωτική δαπάνη στο
Μαλάουι, χώρα της νοτιοανατολικής Αφρικής, με πληθυσμό
16,4 εκατ., αναμένεται να αυξηθεί κατά 18,2% φέτος.
Η συνολική καταναλωτική δαπάνη
πρόκειται να φτάσει τα 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη του
τρέχοντος έτους, δηλαδή 335 δολάρια κατά κεφαλήν, σύμφωνα με
την έρευνα.

κάτω από το άγρυπνο βλέμμα
οπλισμένων πειρατών. Στην
αγωγή του ισχυρίζεται πως οι
τραυματισμοί που έφερε όταν
επέστρεψε σπίτι (μετά την πληρωμή των λύτρων) έκαναν
πλέον αδύνατο το να συνεχίσει
την καριέρα του ως αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού και
του προκάλεσαν ανείπωτη ψυχική οδύνη.
Ανάμεσα στα 17 σημεία που
υποστηρίζουν την κατηγορία
του ξεχωρίζει το γεγονός ότι
μέχρι σήμερα ο ιδιοκτήτης της
ECO, Gary Chouest, ποτέ δεν
κάλεσε τον καπετάνιο Thomas
να μιλήσουν σχετικά με το περιστατικό ούτε τηλεφώνησε στη
γυναίκα του ή στην οικογένειά
του κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του. Η ομάδα που ανέλαβε την ευθύνη για το χτύπημα
είναι η MEND (Τhe Movement
for the Emancipation of the
Niger Delta). Μέχρι στιγμής η
Chevron και η ECO δεν έχουν
σχολιάσει τις κατηγορίες που
τους αποδίδονται.
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Μαθήματα ναυτιλιακής οικονομικής:
απλές σκέψεις, σημαντικών
παικτών
Τι συζητήθηκε στο «Marine Money 2014» στην Αθήνα σχετικά με τους ναυτιλιακούς
κύκλους, τις ναυτιλιακές αγορές και τις καταλληλότερες στρατηγικές κινήσεις
των εχέφρονων παικτών στο χώρο.

Με αφορμή τις παρατηρήσεις πέντε σημαντικών προσωπικοτήτων από το χώρο της πλοιοκτησίας, δημοσιεύουμε κάποιες από τις
σκέψεις τους (προσθέτοντας δικές μας παρατηρήσεις και αξιολογήσεις).

Αριστείδης Πίττας
CEO Εuroseas Ltd

Για το χώρο της αγοράς πλοίων ξηρού φορτίου, ίσως
πρέπει να χαμογελάμε;
O κ. Αριστείδης Πίττας (CEO Εuroseas Ltd) εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον της ναυλαγοράς, συνέστησε όμως στους παρευρισκομένους να είναι «αγοραστές» (πλοίων) παρά «πωλητές»
σε αυτή τη χρονική στιγμή.
Πεποίθησή του πάντως είναι πως η κατάρρευση της ναυλαγοράς
δεν θα συνεχιστεί και ότι πιθανώς αγγίξαμε το απόλυτο ναδίρ της.
Ο κ. Πίττας τόνισε ότι στη συγκεκριμένη βιομηχανία κερδισμένος
βγαίνει όποιος αγοράζει φθηνά και πουλάει πλοία σχετικά γρήγορα
και νωρίτερα σε σχέση με τους συναδέλφους του.
NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Ηρακλής Προκοπάκης
CVP-COO Danaos Corp.

Στις τακτικές γραμμές το μέλλον μάς προβληματίζει:
Ο κ. Ηρακλής Προκοπάκης (CVP-COO Danaos Corp.) τόνισε ότι
οι παρούσες δυσκολίες, ειδικά στο χώρο των Containerships,
προέρχονται κυρίως από την υπερπροσφορά νέων πλοίων.
H υπερπροσφορά, ως γνωστόν, προήλθε όχι από τις πραγματικές ανάγκες που «έδειχνε» η αγορά, ούτε από τις δυνάμεις της
ζήτησης, αλλά από τις οικονομίες κλίμακας που επιτύγχαναν οι
πλοιοκτήτες με την παραγγελία πολυάριθμων νέων σκαφών.
Στο χώρο της ναυτιλίας τακτικών γραμμών, όμως, το μέλλον
είναι σίγουρα ομιχλώδες.
Οι καινούργιες διεθνείς και πολυδιαφημιζόμενες συνεργασίες
και συμπράξεις θα αλλάξουν ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού,
ιδίως στους feeders, οι οποίοι θα πρέπει πλέον να εισέλθουν με
δυναμικό στόλο για να εξυπηρετήσουν τη νέα πραγματικότητα
των κολοσσών που θα επικουρούν.

Τζέρρυ Kαλογηράτος, Finance Director,
Capital Maritime and Trading Corp.

Στα Product Tankers, σήμερα υπάρχουν δυσκολίες:
Ο κ. Kαλογηράτος (Finance Director, Capital Maritime and Trading Corp.) επισήμανε ότι η περασμένη χρονιά ήταν μάλλον απογοητευτική για τα product tankers, αν και οι προβλέψεις ήταν
αρχικά διαφορετικές. Εντούτοις, το μέλλον ίσως είναι πιο
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ευοίωνο, μιας και οι ΗΠΑ φαίνεται να ανοίγουν τις «στρόφιγγες»
ως προς την εξαγωγή πετρελαίου. Θετική διάθεση στο χώρο επιφέρουν και οι νέες εγκαταστάσεις διυλιστηρίων στη Σαουδική
Αραβία και την Ινδία.
Μπορεί να υπάρχουν πολλές νέες κατασκευές που θα εισέλθουν
στη «μάχη του ναύλου» στο άμεσο μέλλον, αλλά η αυξανόμενη
ζήτηση ενδέχεται να απορροφήσει την αυξανόμενη προσφορά
νεότευκτων. Στη συγκεκριμένη τουλάχιστον αγορά οι εμπλεκόμενοι μπορούν, δηλαδή, να είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι.

Γιώργος Γουρδομιχάλης
CEO Blue Wall Shipping

Ο ρόλος των private equity funds
Ο κ. Γιώργος Γουρδομιχάλης (CEO Blue Wall Shipping) τόνισε
ότι η ναυτιλία δεν είναι ένας εύκολος και λαμπερός χώρος για
επαγγελματική δραστηριοποίηση, αλλά απαιτεί, ειδικά σήμερα,
όχι μόνο σημαντικότατη συγκέντρωση κεφαλαίων αλλά προσεκτική, υπεύθυνη και δυναμική κεντρική διοίκηση, σε 24ωρη
βάση. Πολλοί στέκονται ίσως αρνητικά ως προς τα νέα ιδιωτικά
funds που εισέρχονται στον ναυτιλιακό στίβο, όμως η πραγματικότητα είναι ότι όλοι οι εξωγενείς επενδυτές γνωρίζουν ότι τα
περιθώρια κέρδους στον συγκεκριμένο κλάδο είναι μάλλον περιορισμένα και ότι απαιτείται τεράστια υπομονή και γνώση για
να επιτευχθούν οι στόχοι τους.
Το κέρδος τις καλές εποχές δεν ξεπερνά το 5-8%, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις -που όλοι προσδοκούν, αλλά δεν απολαμβάνουν συχνά- μπορεί να ξεπεράσει το 20%.
Ο κ. Γουρδομιχάλης ανέφερε πως η δική του εταιρεία συμπράττει με συγκεκριμένους θεσμικούς -ιδιωτικούς- επενδυτές οι
οποίοι όμως γνωρίζουν καλά τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες
τους μέσα από ένα σαφώς ξεκαθαρισμένο πλαίσιο συνεργασίας
που ορίστηκε εξαρχής.
Συμπληρώνοντας ο κ. Πίττας τόνισε ότι τα private equity funds
πιθανώς να περιορίσουν την παρουσία και τη συμμετοχή τους
στη ναυτιλία στο άμεσο μέλλον, διότι ο οικογενειακός χαρακτήρας των ελληνικών επιχειρήσεων και η ενδελεχής γνώση και εμπειρία που διαθέτουν οι πλοιοκτήτες δεν επιτρέπουν σε
εξωγενείς επενδυτές να συμβάλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση και μετεξέλιξη της στρατηγικής της. Εντούτοις, δεν είχαν
όλοι οι παρευρισκόμενοι την ίδια άποψη.
Στην ερώτηση πού και σε ποιους θα «πουλήσουν» τα funds όταν
και αν εξέλθουν από τη ναυτιλία, οι απαντήσεις ήταν αναμενόμενα ασαφείς.

NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Δρ Κωνσταντίνος Ρόκκος
Managing Director TST International SA

Και κάποιες σκέψεις για κινήσεις... ματ
Ο κ. Κων. Ρόκκος (Managing Director TST International SA) εστίασε
στο θέμα της κατάλληλης χρονικής συγκυρίας που ο πλοιοκτήτης πρέπει να παραγγείλει σήμερα νεότευκτα, γεγονός το οποίο
απαιτεί γνώσεις όχι μόνο ως προς την πιο συμφέρουσα τιμή
αγοράς κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, αλλά και τη μετεξέλιξη
της τιμής του πλοίου στο άμεσο μέλλον.
Τα Ecoships φαίνεται ότι σήμερα επιτρέπουν οικονομίες στα
έξοδα ταξιδιού της τάξεως του 20%, αλλά πιθανώς να μην είναι
τα καταλληλότερα πλοία σε εποχές ανόδου των ναύλων, όταν
θα πρέπει να... αναπτύξουν ταχύτητες.
Σε αυτό το σημείο ο κ. Πίττας επεσήμανε ότι η σημερινή ναυπηγική τεχνολογία καλπάζει, ως αποτέλεσμα όχι μόνο διεθνών περιβαλλοντικών νομοθεσιών αλλά και ανάγκης για συρρίκνωση
του κόστους ταξιδιού ενός πλοίου, με συνέπεια να δημιουργεί
νέες και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες ως προς την αρτιότερη οικονομική και επενδυτική εκμετάλλευσή τους.
Επακολούθως, οι σημερινές παραγγελίες ενδεχομένως σε λίγα
χρόνια να μην ανταποκρίνονται στις απροσδιόριστες μελλοντικές
τάσεις και συνθήκες, ειδικά όπως θα διαμορφωθούν τα επόμενα
χρόνια. Η λογική αυτή αποτελεί και έναν από τους λόγους που
ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας προτιμά να αγοράζει σήμερα
μεταχειρισμένα πλοία.
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A century of tradition in shipping
is a safe starting point for our distinction
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Ευρωπαϊκές ειδήσεις
Επικαιρότητα από την Ε.Ε.

ΙΜΟ

κόκκινη κάρτα
στη σρι Λάνκα
ΘαΛασσια ΠοΛιτικΗ και αΛιΕια

Προβολή των διεθνών
ναυτιλιακών συμβάσεων
του ΙΜΟ
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Μεταφορών και
Κινητικότητας Siim Kallas κάλεσε για ευρύτερη διεθνή συνεργασία με
στόχο να ενθαρρυνθούν τα κράτη-σημαίες να προσχωρήσουν και να
εφαρμόσουν τις διεθνείς ναυτιλιακές συμβάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Άλλωστε, αυτό ήταν και το θέμα της Διεθνούς
Ημέρας Ναυτιλίας, η οποία εορτάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου, «IMO Conventions-Eﬀective Implementation». Επί τη ευκαιρία του εορτασμού της
διεθνούς ναυτιλιακής ημέρας στα γραφεία του ΙΜΟ, και παρουσία εκπροσώπων από όλες σχεδόν τις σημαίες, ο Ευρωπαίος επίτροπος στο χαιρετισμό του
αναγνώρισε την ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία στο πεδίο των ναυτιλιακών
κανονισμών. Μάλιστα, δήλωσε ότι παρότι η ναυτιλία είναι μία παγκόσμια βιομηχανία, εν τούτοις, πολλές και σημαντικές διεθνείς συμβάσεις δεν έχουν επικυρωθεί
ακόμη από τον απαραίτητο αριθμό σημαιών και δεν έχουν τεθεί σε ισχύ. Ανάμεσά
τους συμπεριέλαβε τις Convention on Ship Recycling, Convention on Ballast
Water Management και Convention on Hazardous and Noxious Substances.
Να σημειωθεί ότι ο ΙΜΟ έχει αναπτύξει και υιοθετήσει περισσότερες από 50 διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες αποβλέπουν στην αποτροπή ναυτικών ατυχημάτων ή
περιστατικών ατυχηματικής ρύπανσης και στη διασφάλιση της αποζημίωσης των
θιγόμενων μερών από τέτοια περιστατικά. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες
από αυτές τις συμβάσεις βρίσκονται σε ισχύ έχοντας βελτιώσει ουσιαστικά τα επίπεδα ασφάλειας στη ναυτιλία, ενώ παράλληλα καθιστούν την εκμετάλλευση των
πλοίων πιο αποδοτική και περιβαλλοντικά φιλική, εντούτοις υπάρχουν συμβάσεις
οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ρυθμό επικύρωσης από τις σημαίες και, ως εκ
τούτου, δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Πολλές από αυτές τις συμβάσεις έχουν
ήδη ενσωματωθεί στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζονται
εντός των συνόρων της, αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής τους σε παγκόσμια κλίμακα. Από την οπτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η βελτίωση της ποιότητας της παγκόσμιας ναυτιλίας και η διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου
ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών καθιστούν επιτακτική την εφαρμογή των
συμβάσεων σε παγκόσμια κλίμακα.
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Στον αγώνα της κατά των παράνομων
αλιευτικών δραστηριοτήτων παγκοσμίως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε
την απαγόρευση των εισαγωγών προϊόντων αλιείας από τη Σρι Λάνκα
ώστε να αντισταθμιστούν τα
οφέλη που προκύπτουν από
την παράνομη αλιεία. Το
μέτρο αυτό λαμβάνεται αφού
προηγήθηκαν επίπονες συνομιλίες επί τέσσερα χρόνια
με τη συγκεκριμένη χώρα, η
οποία δεν κατόρθωσε τελικά να
αποδείξει ότι αντιμετωπίζει ικανοποιητικά την παράνομη, λαθραία και άναρχη
αλιεία (ΠΛΑ). Στον αντίποδα, η Επιτροπή
επιβεβαίωσε σήμερα ότι το Μπελίζ, τα
νησιά Φίτζι, ο Παναμάς, το Τόγκο και το
Βανουάτου, που είχαν λάβει προειδοποιήσεις ταυτόχρονα με τη Σρι Λάνκα, έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για την επιτυχή
αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας.
Έτσι, η Επιτροπή προτείνει την άρση των
εμπορικών μέτρων που είχε επιβάλει
στο Μπελίζ φέτος τον Μάρτιο. Η τ. επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας
Μαρία Δαμανάκη δήλωσε σχετικά:
«Η πολιτική της αποφασιστικής συνεργασίας που εφαρμόσαμε, αποδίδει καρπούς.
Πέντε χώρες λαμβάνουν σήμερα εύσημα
για τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν την παράνομη αλιεία. Δυστυχώς, δεν
μπορώ να πω το ίδιο και για τη Σρι Λάνκα.
Ελπίζω ότι το μήνυμα που στέλνουμε σήμερα θα αφυπνίσει και τη χώρα αυτή».
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Η μεταρρύθμιση των λιμένων της Ε.Ε. χάνει τον προσανατολισμό της
Η Ένωση Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (ECSA)
σε σχετική ανακοίνωση διατύπωσε τη θέση
της σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο
θέμα του νέου λιμενικού κανονισμού της Ε.Ε.
Τον Μάρτιο ο ευρωβουλευτής και εισηγητής
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόταση
κανονισμού περί της πρόσβασης στη λιμενική αγορά κ. Knut Fleckenstein ανακοίνωσε ότι η όλη διαδικασία θα πάγωνε
ενόψει των ευρωεκλογών και θα συνεχιζόταν με τη συγκρότηση του νέου Ευρωκοινοβουλίου. Έκτοτε, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
έχουν συζητήσει το θέμα μόνο στο Συμβούλιο Υπουργών. Η ιταλική προεδρία και το
Συμβούλιο Υπουργών στοχεύουν στη διαμόρφωση μιας συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κινούνται πλέον
προς αυτήν την κατεύθυνση.
Η ECSA εκφράζει τη δυσαρέσκειά της
καθώς, προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η
συμφωνία, το κείμενο που έχει μέχρι στιγ-

μής διαμορφωθεί από το Συμβούλιο κινείται
προς την αρχική θέση που είχε εκφράσει το
Κοινοβούλιο, η οποία ήταν μια «αποδυναμωμένη» διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής. Τα κράτη-μέλη σκέπτονται την
απόσυρση των υπηρεσιών διαχείρισης
φορτίων και επιβατών από τις διατάξεις της
προτεινόμενης οδηγίας, ενώ η εξαίρεση και
της πλοήγησης παραμένει προς το παρόν
θέμα υπό συζήτηση. Επιπροσθέτως το Συμβούλιο συζητά το ενδεχόμενο η προτεινόμενη οδηγία να εφαρμοστεί μόνο στα κύρια
λιμάνια της Ε.Ε. (ΤΕΝ-Τα core network
ports). Άποψη της ECSA είναι ότι με αυτές
τις εξελίξεις ο σκοπός της προτεινόμενης
οδηγίας θα μειωθεί περαιτέρω και η προσπάθεια μεταρρύθμισης του λιμενικού συστήματος θα καταλήξει να αποτελεί κενό
γράμμα. Επιπλέον, πέρα από τη μείωση του
πεδίου και του σκοπού εφαρμογής της προτεινόμενης οδηγίας, τα κράτη-μέλη στρέ-

φονται στον περιορισμό της σημασίας των
διαδικασιών διαβούλευσης με τους χρήστες
των λιμένων για όλα τα ζητήματα που αφορούν τις λιμενικές χρεώσεις, τις συνδέσεις
με την ενδοχώρα, την αποδοτικότητα των διοικητικών διαδικασιών και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η όλη διαδικασία φαίνεται να
ακολουθεί τα βήματα των δύο πρώτων προσπαθειών μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής
λιμενικής βιομηχανίας (Λιμενικό Πακέτο Ι &
ΙΙ) οι οποίες τελικά κατέληξαν στην απόρριψή τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ακόμα και σε μια πιο «light» εκδοχή τους,
όπως είναι ο υφιστάμενος προτεινόμενος
κανονισμός, φαίνεται ότι δεν μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος. Ο ESPO, από την πλευρά
του, τάχθηκε ήδη υπέρ του κειμένου όπως
έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή, αν και
θέτει και ορισμένα πρόσθετα ζητήματα (σχετικό άρθρο στις ειδήσεις της ναυτιλιακής
βιομηχανίας).
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Ναυτιλιακή πολιτική

Ανακύκλωση πλοίων:
σχεδόν απαγορευτική οδηγία
από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Του Πάνου Ζαχαριάδη, Τεχνικού διευθυντή Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

Γιατί ο ευρωπαϊκός νόμος ωθεί τους πλοιοκτήτες να αλλάξουν σημαία προς το τέλος
της ζωής του πλοίου, σε μη ευρωπαϊκή,
στέλνοντάς τα σε οποιοδήποτε διαλυτήριο.
Η white list της ευρωπαϊκής νομοθεσίας απαιτεί πως πλοία με κοινοτική σημαία πρέπει να
διαλύονται μόνο σε εγκεκριμένα διαλυτήρια.
Το 98% των πλοίων ανακυκλώνεται σε πέντε χώρες: Ινδία,
Κίνα, Μπανγκλαντές, Πακιστάν και Τουρκία, με την Τουρκία να
έχει μόνο το 4%.
Η πρόσφατη ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί ότι πλοία με κοινοτική σημαία πρέπει να διαλύονται μόνο σε εγκεκριμένα διαλυτήρια (white list), τα οποία πρέπει να πληρούν μια σειρά
απαιτήσεων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα εξέδωσε μία τεχνική ερμηνεία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, με τη μορφή ερωτήσεωναπαντήσεων, όπου διαφαίνεται ότι τελικά το «beaching»
(προσάραξη και διάλυση στις ακτές) δεν θα επιτρέπεται. Η ερμηνεία αναφέρει ότι η διάλυση πρέπει να γίνεται σε «αδιαπέραστο» δάπεδο και ενώ θεωρεί ότι τέτοιο δάπεδο μπορεί να
είναι ο ίδιος ο πυθμένας του πλοίου στα αρχικά στάδια της
διάλυσης, επισημαίνει πως ο πυθμένας πρέπει, τελικά, να μεταφερθεί σε άλλο αδιαπέραστο δάπεδο (δηλαδή δεξαμενή drydock) για την οριστική διάλυσή του. Στην ουσία φωτογραφίζει την κινεζική μέθοδο διάλυσης.
Υπάρχουν και άλλα σημεία του κανονισμού που οδηγούν σε
απαγόρευση της διάλυσης με προσάραξη σε ακτή, όπως π.χ.
η υποχρέωση τα κομμένα τμήματα να μην έρχονται σε επαφή
με άμμο, ασθενοφόρο να έχει πάντα πρόσβαση κ.λπ.
Η MKO Shipbreaking Platform, με πολύ ισχυρή επιρροή στον
ευρωπαϊκό κανονισμό (και χρηματοδότηση από την ίδια την
Κομισιόν), έχει εκφράσει την ικανοποίησή της, επισημαίνοντας
NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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ότι πρακτικά αυτό σημαίνει απαγόρευση του «beaching» για
πλοία με ευρωπαϊκές σημαίες. Η οργάνωση αυτή έχει στοχοποιήσει στο παρελθόν μεγάλες ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες, δυσφημίζοντάς τες, σε σημείο που πρόσφατα η Hapag
Lloyd δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιεί «beaching» στα υπό
διάλυση πλοία της.
Όμως αυτή η εξέλιξη πρακτικά καθιστά μη αποδεκτό το σύνολο των διαλυτηρίων της Ασίας, πλην Κίνας, ή με άλλα
λόγια τα 2/3 της παγκόσμιας ανακυκλωτικής δυνατότητας.
Και επιπλέον επιφέρει πλείστα άλλα προβλήματα. Τορπιλίζει
τη σύμβαση Hong Kong του IMO μη αναγνωρίζοντας τα μεγάλα βήματα βελτίωσης περιβαλλοντικών πρακτικών και
ασφάλειας προσωπικού που αυτή έχει επιφέρει στα περισσότερα διαλυτήρια σε Ινδία, Μπανγκλαντές και Πακιστάν. Η
σύμβαση ήταν το μέσο πίεσης αυτών των χωρών να βελτιώσουν τις πρακτικές τους σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας
των διαλυτηρίων τους. Τώρα, πρακτικά, ο ευρωπαϊκός νόμος
ωθεί τους πλοιοκτήτες να αλλάξουν σημαία προς το τέλος
της ζωής του πλοίου, σε μη ευρωπαϊκή, στέλνοντάς τα σε
οποιοδήποτε διαλυτήριο. Με τον τρόπο αυτό αφαιρούν κάθε
κίνητρο από τα διαλυτήρια των χωρών της νοτίου Ασίας να
συνεχίζουν να βελτιώνονται, κάτι που απαιτεί επενδύσεις.
Να σημειώσουμε πως η τιμή διάλυσης ανά τόνο (scrap) στην
Κίνα είναι ιστορικά πολύ χαμηλότερη από τις τιμές διάλυσης
της νοτίου Ασίας, αλλά οι Κινέζοι πλοιοκτήτες απολαμβάνουν
γενναίας κρατικής χρηματοδότησης αν ανακυκλώνουν τα
πλοία τους στην Κίνα.
Ακόμα και από τη σκοπιά της κοινωνικής ευθύνης να το δει
κάποιος, η προσπάθεια πρέπει να γίνεται για τη βελτίωση των
πρακτικών ιδίως σε Μπανγκλαντές και Πακιστάν και όχι τον
αποκλεισμό τους, ο οποίος έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να
σταματήσει τις εργασίες διάλυσης στις χώρες αυτές. Λόγω
καλύτερης τιμής, αυτές θα συνεχίζονται, αλλά, όπως αναφέραμε, χωρίς κίνητρο βελτίωσης περιβαλλοντικών και εργασιακών συνθηκών.
Σημ.: Πληροφορίες και στοιχεία για το άρθρο αυτό αντλήθηκαν από πρόσφατες
εργασίες και άρθρα του κ. Νίκου Μικέλη.
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Ενέργεια
και φυσικοί πόροι
Προς ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής
αγοράς ενέργειας
Δημοσιεύτηκε στις 13 Οκτωβρίου 2014 η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Εσωτερική αγορά ενέργειας». Η έκθεση περιλαμβάνει τα έως τώρα αποτελέσματα πρωτοβουλιών
της Ε.Ε. και τις κυριότερες προκλήσεις για το μέλλον, ενώ παρουσιάζει τις τάσεις της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς, καθώς και
λεπτομερή ανάλυση για τις επενδύσεις στον κλάδο. Στην έκθεση
γίνεται λόγος και για τις αγορές ενέργειας καθεμιάς εκ των 28
χωρών-μελών της Ε.Ε.
Η έως τώρα ολοκλήρωση της ενεργειακής αγοράς της Ε.Ε. έχει δώσει
κάποια θετικά αποτελέσματα, ορισμένα εκ των οποίων είναι τα εξής:
• Οι τιμές χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν
κατά 1/3, ενώ οι τιμές χονδρικής πώλησης φυσικού αερίου παρέμειναν σταθερές κατά την περίοδο 2008-2012.
• Οι καταναλωτές έχουν περισσότερες επιλογές σε ό,τι αφορά
τους προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας.
• Αρκετές από τις υποδομές ενεργειακής διασύνδεσης μεταξύ
χωρών-μελών της Ε.Ε. κατασκευάστηκαν ή βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής.
• Αυξήθηκε το διασυνοριακό εμπόριο φυσικού αερίου και ηλεκτρικής
ενέργειας ανάμεσα σε χώρες της Ε.Ε. Επίσης οι αγωγοί μεταφοράς
φυσικού αερίου χρησιμοποιούνται πλέον πιο αποδοτικά χάρη στους
κοινούς κανόνες χρήσης των δικτύων φυσικού αερίου.
• Διαμορφώθηκε ευρωπαϊκή νομοθεσία, που διασφαλίζει ότι οι εταιρείες ενέργειας δεν μπορούν να αποκλείσουν ανταγωνιστές τους
από την πρόσβαση σε αγωγούς ή να καθυστερήσουν την κατασκευή σημαντικών έργων υποδομής. Η σχετική νομοθεσία εξασφαλίζει επιπλέον ένα δίκαιο σύστημα συναλλαγών όσον αφορά
τις αγορές χονδρικής, αποτρέποντας τη χειραγώγηση των τιμών.
Υπάρχουν βέβαια κινήσεις και έργα που πρέπει να γίνουν ώστε να
ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα,
απαιτούνται επενδύσεις σε υποδομές, όπως για παράδειγμα επενδύσεις που θα άρουν την απομόνωση των κρατών-μελών της
Βαλτικής και θα δώσουν εναλλακτικές πηγές παροχής ενέργειας
στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Στον τομέα της ηλεκτρικής
ενέργειας απαιτούνται επενδύσεις για τη διασύνδεση των δικτύων
ηλεκτρισμού των χωρών της Ιβηρικής Χερσονήσου, της Βαλτικής,
της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι το 2020 ο στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί τα 3/4 των έργων υποδομής κοινού ενδιαφέροντος. Ένας ακόμη στόχος που πρέπει να επιτευχθεί
είναι η εφαρμογή ενός απλοποιημένου και εναρμονισμένου συστήματος κανονισμών σε ό,τι αφορά το εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, σε όλη την Ε.Ε.
Επίσης η παρέμβαση των κυβερνήσεων στην αγορά ενέργειας θα
επιτρέπεται μόνο για να διασφαλίζουν την επαρκή ροή προϊόντων
και υπηρεσιών ενέργειας, όταν αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί από
την ίδια την αγορά.
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Φυσικό αέριο

Μη δεσμευτική επιστολή προμήθειας
φυσικού αερίου στην Αίγυπτο
Στις 17 Οκτωβρίου υπογράφτηκε μη δεσμευτική επιστολή ανάμεσα στην Tamar Partners και την Dolphinus Holdings Limited,
βάσει της οποίας τα δύο μέρη επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους
να προχωρήσουν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για μία
συμφωνία παροχής φυσικού αερίου από τo Tamar Project
(εταίροι είναι οι Noble Energy Mediterranean Ltd, Isramco
Negev 2 Limited, Avner Oil Exploration, Delek Drilling και Dor
Gas Exploration) προς την Dolphinus μέσω του υφιστάμενου
αγωγού EMG Pipeline με σκοπό να τροφοδοτηθεί η αγορά της
Αιγύπτου και κυρίως οι βιομηχανικοί καταναλωτές.
Σύμφωνα με τη μη δεσμευτική επιστολή ο όγκος του φυσικού
αερίου που θα παρασχεθεί ανέρχεται στις 250.000 MMBtu
ημερησίως για περίοδο επτά ετών.

Πτώση στην αγορά ενέργειας
των ΗΠΑ
Οι συνολικές παραδόσεις πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 3,5%
τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2013 και ανήλθαν στα
18,6 εκατ. βαρέλια ανά ημέρα. Συνολικά το γ΄ τρίμηνο η πτώση διαμορφώθηκε στο 0,9% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα
του 2013 και οφείλεται στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων
καθώς η ζήτηση βενζίνης έπεσε κατά 3% τον Σεπτέμβριο (στα 8,7
εκατ. βαρέλια ημερησίως) ενώ και τα καύσιμα για την αεροπορική βιομηχανία περιορίστηκαν κατά 2,9%.
Η εγχώρια παραγωγή αργού πετρελαίου άγγιξε ύψη-ρεκόρ καθώς
ήταν ο καλύτερος Σεπτέμβριος των τελευταίων 29 ετών με την παραγωγή να αγγίζει τα 8,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Ίδια ήταν η εικόνα
και στην παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου καθώς έφτασε
τα 3,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως παρουσιάζοντας αύξηση 11,1% σε
σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2013. Σύμφωνα με έκθεση της BakerHughes, ο αριθμός των εγκαταστάσεων εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο ανήλθε στις 1.930 μονάδες,
όταν τον Αύγουστο του 2014 ήταν 1.904 και τον Σεπτέμβριο του
2013 1.760. Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές πετρελαίου (αργού και προϊόντων του) τον Σεπτέμβριο αυτές άγγιξαν το χαμηλότερο σημείο από
τον Φεβρουάριο του 1995 με μέσο όρο εισαγωγές 8,4 εκατ. βαρελιών
ημερησίως (μείωση 16,3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2013).
Τα αποθέματα αργού πετρελαίου διαμορφώθηκαν τον Σεπτέμβριο στα
359 εκατ. βαρέλια, παρουσιάζοντας πτώση 3,8% συγκριτικά με τον
ίδιο μήνα του 2013.
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Συνέντευξη

Η άλλη όψη του νομίσματος

Σκέψεις και παραινέσεις
διεθνών παρατηρητών
και συμβούλων

Συνέντευξη του Glenn Peters, Partner Transaction Advisory Services EY London

Στο πλαίσιο του συνεδρίου «Marine Money»,
που διεξήχθη στην Αθήνα, συναντήσαμε τον κ.
Glenn Peters και συνομιλήσαμε μαζί του για
όλες τις διεθνείς ναυτιλιακές εξελίξεις.

Διαφαίνεται κάποια αισιοδοξία για το μέλλον της ναυτιλίας. Συμμερίζεστε αυτό το συναίσθημα που κυριαρχούσε
στις αίθουσες του συνεδρίου «Marine Money»;
Η ναυλαγορά επηρεάζεται από πολυάριθμους και αστάθμητους παράγοντες. Καταλαβαίνω, αν και δεν είμαι ειδικός, ότι
διαφορετικές συνιστώσες και παράμετροι, όπως π.χ. θέματα
γεωπολιτικής, καταστούν τη συγκεκριμένη αγορά απρόβλεπτη. Στη ναυτιλία, κάποιος πιο έμπειρος από εμένα είπε ότι
«ποτέ δεν βλέπεις το φως στην άκρη του τούνελ, αλλά απλά
συναντάς κατά καιρούς τα φώτα σε μια ξαφνική διασταύρωση». Με αυτό ήθελε να τονίσει το αβέβαιο και την ταχύτητα
στις εξελίξεις στο χώρο της ναυτιλίας. Προφανώς, χρειάζεται
σύνεση και προσοχή, προκειμένου να είσαι έτοιμος να εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες που θα σου προφέρουν οι καλές
εποχές της ναυλαγοράς. Το 2013 κάποιοι πλοιοκτήτες, πάνω
στη βιασύνη τους, αλλά κυρίως εξαιτίας της προσδοκίας τους
για καλύτερες εποχές, άρχισαν τις παραγγελίες πλοίων. Η
προσδοκία τους όμως δεν επαληθεύτηκε και η αγορά μάλλον
κατέρρευσε, εκ νέου, μέσα σε 12 μήνες. Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι η ναυλαγορά είναι συχνά άστατη και εύθραυστη σε
απρόσμενες συγκυρίες.
Εντούτοις, πολλοί παρήγγειλαν πλοία, ακόμη και πρόσφατα. Σας εξέπληξε η κίνηση αυτή;
Είναι γεγονός ότι η ναυτιλιακή οικογένεια είχε απόλυτη ανάγκη
από κάποια ευοίωνα σημάδια, ύστερα από μια μεγάλη περίοδο
νηνεμίας αλλά και πτώσης της ναυλαγοράς. Η αλήθεια όμως
NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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είναι ότι, όταν βλέπουμε τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, οι αντιδράσεις από την πλευρά των επιχειρηματιών είναι υπερβολικές κυρίως ως προς τη συγκέντρωση κεφαλαίων καθώς και σε
νέες παραγγελίες συγκεκριμένου τύπου πλοίων.
Δεν έχουν παρατηρηθεί ευκαιρίες το προηγούμενο διάστημα,
οπότε είναι φυσικό να υπάρχει συγκέντρωση του ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς που πιθανώς να εμφανίζουν σημάδια ανάκαμψης. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο
αυτό, μιας και ως στρατηγική επιλογή των παικτών του χώρου
πάντα υπήρχε. Η μοναδικότητα βέβαια της ναυτιλίας είναι ότι οι
περισσότερες επιχειρήσεις διοικούνται στην κυριολεξία από ένα
άτομο ή από μία οικογένεια που λαμβάνει και όλες τις σημαντικές αποφάσεις. Αυτό δεν συμβαίνει προφανώς σε άλλους διεθνοποιημένους κλάδους της βιομηχανίας. Αποτέλεσμα αυτού
του γεγονότος είναι ο κατακερματισμός του χώρου.
Υπήρξε υπερβολή ως προς τις νεοναυπηγήσεις από την
πλευρά των Ελλήνων πλοιοκτητών;
Καταλαβαίνουμε απόλυτα τους λόγους που οδήγησαν τους
πλοιοκτήτες σε τόσες παραγγελίες. Κύριος λόγος ήταν οι οικονομίες κλίμακας και η μείωση του κόστους, αλλά και ίσως
κάποιας μορφής πίεση από τα πάρα πολλά ναυπηγεία που
έχουν δημιουργηθεί, ξαφνικά. Δεν βλέπω μόνο πολλά πλοία
στις θάλασσες αλλά και πολλά ναυπηγεία στη στεριά.
Είστε ειδικός στο θέμα της αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων.
Ποιες διαφορές εντοπίζετε μεταξύ των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και άλλων επιχειρήσεων που πρέπει να «ανασυσταθούν» για διάφορους λόγους;
Στο θέμα της αναδιάρθρωσης, η διαφορά στην αντιμετώπιση
είναι σημαντική, διότι η κεντρική διοίκηση μιας εταιρείας δεν
είναι οι υπάλληλοι αλλά οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες, με παράδοση
μάλιστα πολλών δεκαετιών. Σε πολλές περιπτώσεις συμμετέχει όλη η οικογένεια, οπότε υπάρχει αρκετή συναισθηματική
φόρτιση, και ίσως κάποιας μορφής δυσκολία στην αντιμετώ-
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Τα ιδιωτικά funds
ήταν μια λύση για
αρκετούς πλοιοκτήτες
λόγω της στενότητας ως
προς τη ρευστότητα

αλλά και το
δανεισμό.

πιση νέων προκλήσεων και ανατρεπτικών καταστάσεων, που
απαιτούν αρκετές φορές ριζικές ανακατατάξεις και αλλαγή
νοοτροπιών και συνηθειών. Ιδιαίτερη εντύπωση μου προκάλεσε η συζήτηση κατά τη διάρκεια του συνεδρίου «Marine
Money», που εστίασε στη συμπεριφορά των τραπεζών ως
προς τους δανειολήπτες-πελάτες τους. Φαίνεται ότι σε πολλούς διαφεύγει το γεγονός ότι η κατάσταση στις τράπεζες παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, με αποτέλεσμα η στρατηγική της
υποστήριξης πληθώρας δανείων να μην μπορεί να συνεχιστεί.
Η διεθνής οικονομική και κυρίως τραπεζική κρίση συνέπεσε
ατυχώς με τη ναυτιλιακή. Οι τράπεζες αναγκάστηκαν, πλέον,
να αλλάξουν στάση και αντιμετώπιση, διότι αφενός δεν έχουν
τα κεφάλαια και αφετέρου δεν επιθυμούν να αναλάβουν το
ρίσκο που κάποτε έπαιρναν.
Η καλύτερη στρατηγική για μια εταιρεία σήμερα είναι απλώς
να κερδίσει χρόνο και να επιβιώσει μέχρι να έρθουν «καλύτερες μέρες» στη ναυλαγορά. Οι τράπεζες βεβαίως κατανοούν ότι οι δυσκολίες υπάρχουν και βραχυκυκλώνουν όλες τις
εταιρείες του χώρου, ιδίως τις μικρότερες. Τα ιδιωτικά funds
ήταν μια λύση για αρκετούς πλοιοκτήτες λόγω της στενότητας ως προς τη ρευστότητα αλλά και το δανεισμό. Όσες τράπεζες μπορούν να είναι υπομονετικές με τους Έλληνες
πλοιοκτήτες, ειδικά ορισμένες που βρίσκονται χρόνια στο

χώρο, οφείλουν να κατανοήσουν, και νομίζω ότι το κάνουν
εν μέρει, ότι μόνο οι πλοιοκτήτες μπορούν να διαχειριστούν
με συνέπεια και αποδοτικότητα το στόλο τους. Αναρωτιέμαι,
δηλαδή, τι θα κάνουν αν δεν συνεχίσουν οι τράπεζες να υποστηρίζουν το πελατειακό κοινό τους και ανυπόμονα ανατρέψουν τη σημερινή κατάσταση; Είναι και στο δικό τους
συμφέρον να υποστηρίξουν τους ήδη υπάρχοντες, προκειμένου να επιβιώσουν.
Αρκετοί σύνεδροι μίλησαν για την ανάγκη διαφάνειας των
ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Υπάρχει μετεξέλιξη στο θέμα
αυτό σε σχέση με το παρελθόν;
Αν και βρίσκομαι μόνο τρία χρόνια στο χώρο, αναγνωρίζω ότι οι
γενικότερες δυνάμεις της αγοράς προτρέπουν το σύνολο των
εταιρειών να κινούνται με διαδικασίες μεγαλύτερης διαφάνειας.
Νομοθεσίες, τράπεζες, ναυλωτές, όλοι πιέζουν με τον τρόπο
τους. Ένα ίσως θετικό αποτέλεσμα της παρούσας κρίσης είναι ότι
μερικές εκφάνσεις της συγκεκριμένης βιομηχανίας, αναγκαστικά,
έπρεπε να επαναπροσδιοριστούν με ταχύτητα. Η διαφάνεια ως
προς τα θέματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης του πλοίου, αλλά
και η εξέλιξη στη ναυπηγική τεχνολογία, ήταν ανάμεσα σε αυτές.
Αποτέλεσμα της τραπεζικής και οικονομικής κρίσης είναι ότι σήμερα πολύ περισσότεροι ιδιωτικοί οργανισμοί και κρατικοί φοNΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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ρείς, απ’ ότι στο πρόσφατο παρελθόν, «ρωτούν» και «απαιτούν»
απαντήσεις πλέον σε καίρια θέματα σχετικά με τους πραγματικούς επενδυτές και ιδιοκτήτες.
Επηρεάζει η ελληνική οικονομική κρίση την αντιμετώπιση
των διεθνών οίκων και τραπεζών απέναντι στον Έλληνα
πλοιοκτήτη;
Η ναυτιλία είναι διεθνοποιημένη και η παρούσα ελληνική
κρίση δεν φαίνεται να επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της
ελληνικής ναυτιλίας, ούτε ίσως και την καθημερινότητά της.
Στη ναυτιλία, «το πρόσωπο είναι σπαθί» όπως λέμε, και ειδικά
στις τράπεζες, το παρελθόν του ιδιοκτήτη και διαχειριστή, η
διοίκηση, ο τρόπος εκμετάλλευσης του πλοίου, τα οικονομικά
του διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στο πώς βλέπουν οι τράπεζες σήμερα τους Έλληνες σε
σχέση με άλλους Ευρωπαίους. Όλοι γνωρίζουμε τη γνώση
που κατέχετε και τη μοναδική τεχνογνωσία σας.
Τα private equity funds αποτελούν για πολλούς έναν πονοκέφαλο που θα καταλήξει σε εγκεφαλικό για αρκετούς στο
χώρο της ναυτιλίας. Κάποιοι ομιλητές, πάντως, αναφέρθηκαν στις προοπτικές εξόδου των συγκεκριμένων funds από
τη ναυτιλία σε 2-3 χρόνια. Πώς τοποθετείστε στο θέμα αυτό;
Oι εμπνευστές των funds γνωρίζουν πολύ καλά τι κάνουν.
Είναι επενδυτές με γνώσεις και έμπειροι σε ενδελεχείς έρευνες
πριν δραστηριοποιηθούν σε κάποιο κλάδο. Παρεισφρέουν σε
ένα χώρο γνωρίζοντας τις ιδιοτροπίες του και αντιλαμβάνονται
ότι απαιτείται υπομονή. Έχουν πάντα μια προσέγγιση χαρτοφυλακίου. Δηλαδή, ακόμα και αν η ναυτιλία δεν ανακάμπτει
δεν θα πανικοβληθούν, δεν θα αποχωρήσουν άμεσα. Στέκονται πλέον και παραμένουν όπου βλέπουν μακροπρόθεσμο οικονομικό συμφέρον. Όλα έχουν να κάνουν με τη διαχείριση
και απόδοση του συνολικού χαρτοφυλακίου τους.
Ίσως αποχωρήσουν σε 3-4 χρόνια, όμως αυτό θα είναι θετικό
για εκείνους τους θαλασσινούς και αμιγώς ναυτιλιακούς επιχειρηματίες που θα έχουν παραμείνει. Τότε σίγουρα θα δοθούν στους υπομονετικούς και έμπειρους παίκτες του χώρου
εξαιρετικές ευκαιρίες.
Σε ποιους τομείς πρέπει να εστιάσει μια εταιρεία σήμερα
ως προς την αναδιάρθρωσή της προκειμένου να αντεπεξέλθει στην κρισιμότητα της εποχής;
Για μια μικρή εταιρεία το σημαντικότερο κεφάλαιο είναι το
ίδιο το πλοίο. Δεν είναι μια βιομηχανία παροχής υπηρεσιών,
δεν υπάρχει κάποιο μοναδικό προϊόν που παράγεται. Άρα το
να μειώσεις το κόστος εκμετάλλευσης του πλοίου είναι δύσκολο, αν και αρκετοί αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε τέτοιες λύσεις με την αρχή της ναυτιλιακής κρίσης. Δηλαδή,
παρατηρώ ότι τα λειτουργικά έξοδα έχουν ήδη ελαττωθεί. Το
σημαντικότερο θέμα λοιπόν ως προς την αναδιάρθρωση μιας
εταιρείες είναι οι τραπεζικές υποχρεώσεις και τα δάνειά της.
Στα δάνεια εστιάζονται οι μεγαλύτερες δυσκολίες που συναν-
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τούν σήμερα οι περισσότερες εταιρείες.
Διαβλέπετε εξαφάνιση των μικρότερων εταιρειών στο
χώρο της πλοιοκτησίας;
Δεν ξέρω εάν θα εξαφανιστούν οι «μικροί παίκτες», όμως θα
υπάρχουν σίγουρα και στο μέλλον δυσκολίες για ορισμένους
προκειμένου να βρουν τα απαραίτητα δάνεια. Άρα, εκ των
πραγμάτων, θα πρέπει να καταφύγουν σε άλλους τρόπους
δανεισμού. Εκτός και αν αλλάξουν οι συνθήκες των τραπεζών
και η γενικότερη στρατηγική τους. Ίσως τότε να δούμε ενοποιήσεις και συγχωνεύσεις, αλλά αυτό σίγουρα θα είναι μια
αργή διαδικασία. Κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει με σιγουριά. Αν αλλάξουν οι τράπεζες τη δανειακή τους στρατηγική
προς τη ναυτιλία, ίσως ανοίξει πάλι η αγορά. Σήμερα τόσο η
χρηματοδότηση όσο και τα ίδια κεφάλαια που διαθέτουν οι
πλοιοκτήτες θα επιτρέψουν την επιβίωσή της. Όσοι έχασαν
προσωπικές περιουσίες λόγω της κρίσης θα αντιμετωπίσουν
σίγουρα μεγάλα προβλήματα.
Τα διεθνή χρηματιστήρια δεν έχουν πείσει πολλούς πλοιοκτήτες ότι είναι ένας ασφαλής δρόμος για εξεύρεση κονδυλίων. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει το σκεπτικό αυτό;
Είναι γεγονός ότι οι διεθνείς χρηματαγορές φαίνεται να κατανοούν καλύτερα, πλέον, το πλαίσιο δράσης της ναυτιλίας και
ίσως στο μέλλον υπάρξει μεγαλύτερη διάθεση από τη μεριά
των πλοιοκτητών να εισέλθουν στο χώρο αυτό, εάν και εφόσον
βέβαια καλυτερεύσουν οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες.
Ο οικογενειακός χαρακτήρας και η επιχειρηματική παράδοση
των περισσοτέρων δεν τους επιτρέπει, έως σήμερα, να αλλάξουν τη στρατηγική τους και να μετατρέψουν μια οικογενειακή
επιχείρηση σε μια εξωστρεφή εταιρεία που θα αναζητήσει
κονδύλια από άλλες ηπείρους και με διαφορετικές διαδικασίες που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις. Το να φύγει ένας
μικρός πλοιοκτήτης από τον Πειραιά και να αναζητήσει καλύτερη τύχη στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης είναι ένα τεράστιο άλμα, που απαιτεί ανατροπές. Το πιο φυσικό θα ήταν
να αναζητήσει κεφάλαια από το εθνικό ή τοπικό χρηματιστήριο, αν και αυτό δεν συμβαίνει στη χώρα σας για διάφορους
λόγους, οπότε ως βήμα είναι τεράστιο. Έως τώρα μάλιστα δεν
υπήρχε λόγος να το σκεφτεί κάποιος, ειδικά όταν ήταν σχετικά
επιτυχημένος, ανεξάρτητος και αυτόνομος με τον παραδοσιακό τρόπο διοίκησής του.
Έχετε αρκετή εμπειρία από άλλους κλάδους της βιομηχανίας και οικονομίας. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα της ναυτιλιακής επιχείρησης σε σχέση με άλλους κλάδους;
Η διαφορά με άλλες βιομηχανίες είναι οι σχέσεις που δημιουργούνται. Είναι ένας κλάδος με ηθικές αξίες, όπου έννοιες
όπως «όνομα», «υπόσχεση», «δέσμευση» και «τιμή» έχουν
ακόμη βαρύτητα. Αυτό συμβαίνει, ίσως, επειδή κυριαρχούν
οι οικογενειακές επιχειρήσεις και δεν υπάρχει απρόσωπη επιχειρηματικότητα όπως σε άλλους κλάδους.
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Επικαιρότητα

Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος...
Μια γενική ματιά στα ιδιωτικά
επενδυτικά κεφάλαια

Του Χάρη Κοσμάτου, Corporate Development Oﬃcer Tsakos Energy Navigation Limited (TEN)

Με λίγα λόγια, είναι επενδύσεις «αξίας» οι οποίες μπορεί να
συμβούν σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής μιας εταιρείας ή ενός συγκεκριμένου project, οι οποίες όμως έχουν
ένα κοινό χαρακτηριστικό: αποδόσεις κατά πολύ μεγαλύτερες από ό,τι άλλες συμβατικές και πιο mainstream επενδύσεις μπορούν να προσφέρουν. Συνήθως το ζητούμενο είναι
μία ετήσια απόδοση της τάξεως του 22-28% + του επενδεδυμένου κεφαλαίου, ενώ το διάστημα για την επίτευξη
αυτών των αποτελεσμάτων κυμαίνεται συνήθως μεταξύ
τριών και επτά ετών.
Ως αποτέλεσμα, μια σχετικά χαρτογραφημένη στρατηγική
εξόδου για τα ιδιωτικά funds είναι υψίστης σημασίας, καθώς
είναι ο μοναδικός παράγοντας που θα καθορίσει, σε μεγάλο
βαθμό, το τελικό επίπεδο της απόδοσης. Είναι άλλο πράγμα
μια λανθασμένη εκτίμηση για την (επενδυτική) είσοδο στην
αγορά και εντελώς διαφορετικό να «κολλήσεις» σε μία επένδυση για πολύ περισσότερο διάστημα από ό,τι αναμενόταν
και χωρίς να διαφαίνεται κάποια βιώσιμη και ρεαλιστική έξοδος, ιδιαίτερα αν δεν είσαι έμπειρος παίκτης του κλάδου.
Αυτές οι έξοδοι θα μπορούσαν να είναι η πώληση μέσω των
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αγορών δημόσιων μετοχών (IPO), η πώληση του περιουσιακού στοιχείου/ων στη δευτερογενή αγορά ή μέσω δικαιωμάτων πώλησης με τα οποία ο αποδέκτης των ιδιωτικών
κεφαλαίων υποχρεούται να αγοράσει τις μετοχές των επενδυτών σε προκαθορισμένη τιμή, στο μέλλον. Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα τηρηθούν οι συμφωνίες
εξόδου, δεν είναι ασυνήθιστο να χορηγούνται στους επενδυτές εγγυήσεις οι οποίες προβλέπουν ότι σε περίπτωση που
δεν ικανοποιούνται ορισμένα ορόσημα, μπορούν να αναλάβουν τον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας
και έτσι να αποκτήσουν μεγαλύτερο, αν όχι αποκλειστικό,
έλεγχο της εταιρείας για την ενεργοποίηση της πολυπόθητης
εξόδου, ακόμη και εις βάρος όλων των άλλων προκειμένου
να ελαχιστοποιήσουν τις δικές τους απώλειες, σε ακραία βέβαια σενάρια.

,,

α τελευταία χρόνια ο όρος «ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια» (private equity funds) έχει γίνει «καραμέλα» στους ναυτιλιακούς κύκλους. Όμως τέτοιες
επενδύσεις στη ναυτιλία υπάρχουν για πολύ περισσότερο
καιρό από ό,τι πολλοί πιστεύουν. Έχουν εμφανιστεί υπό
διάφορες μορφές, που κυμαίνονται από επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων απευθείας σε επιχειρήσεις ή σε συγκεκριμένα πλοία, σε καταστάσεις εταιρικού κινδύνου, με
διάφορους επενδυτικούς ορίζοντες, διαδραματίζοντας
παράλληλα είτε παθητικό είτε ενεργό ρόλο στη διαχείριση της επιχείρησης.

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

Σε έναν τομέα με σχέση ρίσκου-οφέλους όπως πουθενά αλλού, οι υψηλές
αποδόσεις που μπορεί να πραγματοποιηθούν κάνουν συχνά εκείνους που
επιδιώκουν «εξωγήινες» αποδόσεις να
παραβλέπουν τις εγγενείς επιπλοκές
του χώρου. Το τελευταίο είναι και
εκείνο το οποίο θα μπορούσε δυνητικά
να δημιουργήσει τριβές ανάμεσα στους
πλοιοκτήτες και τους επενδυτές.

...........................
...........................
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Ο ναυτιλιακός κλάδος λόγω της κυκλικής του φύσης, των
διαφοροποιημένων (υλικών) περιουσιακών στοιχείων του
(δεξαμενόπλοια, πλοία ξηρού φορτίου η εμπορευματοκιβώτιων κ.λπ.) και σε συνδυασμό με το (γνωστό) επιχειρηματικό
πνεύμα των πλοιοκτητών, καθίσταται πρόσφορο έδαφος για
επενδυτικές εταιρείες που αναζητούν μεγαλύτερες, αν όχι
υπερβολικές, αποδόσεις ισορροπώντας ανάμεσα στην εγγενή αστάθεια της αγοράς και τη συνεχή αναγκαιότητα κεφαλαίων.
Σε έναν τομέα με σχέση ρίσκου-οφέλους όπως πουθενά
αλλού, οι υψηλές αποδόσεις που μπορεί να πραγματοποιηθούν κάνουν συχνά εκείνους που επιδιώκουν «εξωγήινες»
αποδόσεις να παραβλέπουν τις εγγενείς επιπλοκές του
χώρου. Το τελευταίο είναι και εκείνο το οποίο θα μπορούσε
δυνητικά να δημιουργήσει τριβές ανάμεσα στους πλοιοκτήτες και τους επενδυτές.
Εάν οι στόχοι όλων των συμμετεχόντων δεν είναι επαρκώς
ευθυγραμμισμένοι και εάν, ταυτόχρονα, δεν επιτρέπουν στον
πλοιοκτήτη κάποια σχετική ευελιξία για να διαχειρίζεται τη
ναυτιλιακή καθημερινότητα όπως αυτός ξέρει καλύτερα (σε
τελική ανάλυση, οι επενδυτές βασίζονται στην εμπειρία ενός
πλοιοκτήτη στο να διευθύνει μια κερδοφόρο επιχείρηση),
τότε, πολύ σύντομα, μπορεί να εμφανιστούν σύννεφα στον
ορίζοντα και η καταιγίδα να πλησιάζει απειλητικά.
Εν ολίγοις, όταν ο πλοιοκτήτης δεν αντιλαμβάνεται πλήρως
σε τι εμπλέκεται και εάν οι απαιτήσεις για νέες ενέσεις ρευστότητας δεν είναι τόσο απαραίτητες για την επιβίωση ή την
απότομη αύξηση του στόλου της επιχείρησης, η άντληση των
ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων -όταν είναι βέβαια διαθέσιμα, δεδομένου ότι δεν είναι διαθέσιμα επί μονίμου βάσεως
εφόσον δεν είναι απρόσβλητα από τη δυναμική της αγοράςμπορεί να μην είναι ο ιδανικότερος τρόπος χρηματοδότησης
(ιδίως για κάποιον πιο συντηρητικό) και θα πρέπει να εξεταστούν άλλες επιλογές.
Εν κατακλείδι, για να είναι επιτυχημένος ο «γάμος» μεταξύ
ενός πλοιοκτήτη και των επενδυτών ιδιωτικών κεφαλαίων
για όσο θα διαρκέσει -αφού οι γάμοι αυτοί δεν έχουν σχεδιαστεί για να διαρκέσουν για πάντα-, θα πρέπει να εντυπωθούν στο μυαλό του πλοιοκτήτη τα ακόλουθα δέκα σημεία:
• Να έχει απλή και διαφανή εταιρική δομή.
• Να έχει σταθερή ομάδα διαχείρισης.
• Να έχει εμπειρία στη διοίκηση ναυτιλιακής επιχείρησης.
• Να κατέχει πλοία καλής ποιότητας.
• Να έχει εντοπίσει εξαρχής(ποιοτικά) πλοία προς απόκτηση.
• Να διατηρεί ανοιχτή και τακτική επικοινωνία με τους επενδυτές.
• Να έχει ρεαλιστικές, βιώσιμες (και ευέλικτες) στρατηγικές
εξόδου.
• Να έχει ένα μελλοντικό «σχέδιο ζωής» αφότου το ιδιωτικό
κεφάλαιο αποχωρήσει.
• Να αποφεύγει τις συγκρούσεις συμφερόντων.
• Να βλέπει τον επενδυτή ως συνεργάτη και όχι ως παρεμβατικό ξένο.
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Θέμα

Το Internet στα εμπορικά πλοία:
αρνητική ή θετική η χρήση του;

Του Απόστολου Μπελόκα, Principal Consultant & CEO, SQE Marine Group, Managing Editor www.Safety4Sea.com

ίναι γεγονός ότι με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργήθηκαν πολλές εφαρμογές που
έχουν συμβάλει στο να γίνουν τα πλοία καλύτερα
και ένα από αυτά τα αγαθά της τεχνολογίας είναι και η
χρήση του Internet, το οποίο είναι πλέον πολύ πιο οικονομικό σε σχέση με παλαιότερα και οι εταιρείες που το
παρέχουν στα πλοία για τους ναυτικούς τους (με όρια ή
χωρίς) δεν αποτελούν πλέον εξαίρεση. Ας δούμε λοιπόν
τα θετικά και τα αρνητικά που έχουν προκύψει από τη
χρήση του στα πλοία, ξεκινώντας από τα θετικά.

E

» Επαφή με τον έξω κόσμο σε καθεστώς πλήρους
ιδιωτικότητας
Είναι γεγονός για όσους θυμούνται το τέλεξ και το VHF ότι παλαιότερα δεν υπήρχε ούτε εύκολη δυνατότητα ούτε ιδιωτικότητα στην επαφή με τον έξω κόσμο, με αποτέλεσμα σε κάθε
ευχάριστο ή δυσάρεστο νέο να γίνονται κοινωνοί μια σειρά από
ωτακουστές. Αυτά πλέον αποτελούν παρελθόν με τη χρήση
φθηνού, διαθέσιμου και κυρίως ιδιωτικού καναλιού επικοινωνίας μέσω e-mail για κάθε ναυτικό.
» Άμεση ενημέρωση για τις εξελίξεις στον έξω κόσμο
Τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να ενημερωθεί κάποιος
για το αποτέλεσμα ενός αγώνα της ομάδας του ή για οτιδήποτε
άλλο, θα έπρεπε να τηλεφωνήσει ή να περιμένει εφημερίδες ή
γράμματα στο πλοίο. Σήμερα πλέον όλα αυτά είναι διαθέσιμα
σε πραγματικό χρόνο, μέσα από την πληθώρα των web sites
στα οποία έχει κανείς πρόσβαση μέσω internet επάνω στο
πλοίο.
»

Πρόσβαση στα social media και Online gaming
communities
Πρόσβαση στα social media και, κυρίως για τους πιο «προχωρημένους», στο Online gaming. Ξεκινάμε με το Online gaming.
Είναι δεδομένο ότι οι πιο νέοι άνθρωποι που υπάρχουν στο
πλοίο (κάτω των 35 ετών), οι λεγόμενοι «millennials» -αυτοί

που έχουν γεννηθεί μεταξύ 1979 και 1998- έχουν εθιστεί στη
χρήση του Ιnternet συμμετέχοντας στην πληθώρα social
media (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest κ.ο.κ.) και κοινοτήτων Online gaming διοχετεύοντας μεγάλο μέρος της ενέργειάς τους εκεί κατά την παραμονή τους στο πλοίο,
καταπολεμώντας την αίσθηση απομόνωσης που πιθανόν
υπάρχει.

» Download υλικού
Το πλοίο παλαιότερα παρείχε περιορισμένο όγκο πληροφορίας
(βιβλία, DVD) όπου μπορούσε να ανατρέξει οποιοσδήποτε για
ψυχαγωγία, σήμερα όμως με τη χρήση του Internet μπορεί κανείς να «κατεβάσει» ό,τι ζητάει η διάθεσή του, από βιβλία και
ενημερωτικά φυλλάδια ή εφημερίδες μέχρι ταινίες ή άλλο
υλικό, επιτρέποντας στη ζωή επί του πλοίου να πάρει χρώμα.
» Το πλοίο πλέον δεν είναι αποκομμένο από την κοινωνία
Το βασικότερο θετικό που έχει προκύψει είναι πως, πλέον, το
Internet έχει επιτρέψει στον ναυτικό να ανοίξει πλήρως την
επικοινωνία του με τον έξω κόσμο, έχοντας φέρει ουσιαστικά
τον έξω κόσμο πάνω στο πλοίο και έχοντας κάμψει ακόμα και
τις τελευταίες αντιδράσεις των ανθρώπων που νόμιζαν ότι το
μπάρκο είναι φυλακή!
Τα αρνητικά, δυστυχώς, είναι αναπόφευκτα και συνοψίζονται
ως εξής:

» Δεν υπάρχει φίλτρο στην πληροφόρηση που περνάει στο πλοίο
Κάθε ναυτικός μπορεί να έχει πρόσβαση στο Internet και κατ’
επέκταση σε πράγματα που μπορεί να είναι από χρήσιμα έως
σκουπίδια με αποτέλεσμα να πληροφορηθεί ή να παραπληροφορηθεί, όπως θα γινόταν φυσικά και στην ξηρά. Ακόμα περισσότερο, καθώς υπάρχουν χρεώσεις, έχουμε δει περιπτώσεις
εξωφρενικών τιμολογήσεων και απατών μιας και ο ναυτικός
λόγω ακριβώς της στέρησης της κοινωνικής ζωής διοχετεύει
όλη του την ενέργεια μέσα από τα κανάλια του Διαδικτύου.
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Θέμα
» Κόστος χρήσης του Internet επί του πλοίου
Καταγράφονται περιπτώσεις όπου οι εταιρείες βάζουν όριο για
τη χρήση του Internet και το αποτέλεσμα, μιας και υπάρχουν
αφενός εύκολες χρήσεις (e-mail και κάποια social media) ή και
απαιτητικές που κοστίζουν όπως τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας, download ταινιών κ.λπ. Έχουμε περιπτώσεις, δε, που το
κόστος της χρήσης του Internet έχει ξεπεράσει το 50% της μηνιαίας μισθοδοσίας ιδίως για τα κατώτερα πληρώματα και, φυσικά, και περιπτώσεις όπου έχουν σημειωθεί έκτροπα, με το
κόστος να ξεπερνάει πλέον το μηνιάτικο του ναυτικού!

» Αλόγιστη χρήση
Έχουν παρατηρηθεί πάμπολλα ευτράπελα, π.χ. χρήση του Διαδικτύου ακόμα και κατά τις ώρες εργασίας, χρήση στη γέφυρα
τις ώρες της βάρδιας, στη διάρκεια εργασίας με διάφορες προφάσεις κ.λπ., που δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία
του πλοίου.
» Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων - νομικές ευθύνες από τη χρήση του Internet
Σε καθεστώς ελλιπούς επίβλεψης, όπως γίνεται αντιληπτό, δεν
υπάρχει όριο μέχρι πού ή από πού μπορείς να «κατεβάσεις» και
τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν είναι ουκ ολίγα,
μιας και παρατηρούνται περιπτώσεις παραβίασης πνευματικών
δικαιωμάτων (download μουσικής ή ταινιών από συγκεκριμένους ιστοτόπους) ή χρήση του Διαδικτύου με τρόπο που μπορεί να επισύρει ποινικές ή άλλες κυρώσεις.

» Πλήρης έλλειψη κοινωνικής ζωής επί του πλοίου
To μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει προκύψει από τη χρήση του
Internet είναι ότι ο κόσμος, πλέον, μετά τη δουλειά του τρέχει
αμέσως στην καμπίνα του προκειμένου να απομονωθεί είτε για
να επικοινωνήσει, να ενημερωθεί ή να παίξει, με αποτέλεσμα το
πλοίο να ερημώνει. Δεν συγκεντρώνονται πλέον στα καρέ για συζήτηση κ.ο.κ. (σε συνδυασμό με την πλήρη απαγόρευση του αλκοόλ) που μπορεί και να βοηθούσε να έρθουν οι άνθρωποι πιο
κοντά και να αποκτήσουν καλύτερη σχέση. Σπάνια θα βρεθεί κόσμος στο καρέ των αξιωματικών ή του πληρώματος και αυτό
είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα πλέον πάνω στα πλοία.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το Internet έχει βοηθήσει περισσότερο απ’ όσο έχει προκαλέσει ζημιά, αλλά θα ήταν σκόπιμο να σχολιάσουμε τρεις προτάσεις που θα μπορούσαν να
βελτιώσουν την κατάσταση:
Ύπαρξη πολιτικής ή κώδικα ορθής χρήσης: Θα έπρεπε
κάθε εταιρεία που διαθέτει Internet επί του πλοίου να αναλύσει καλές και κακές πρακτικές και να συνθέσει μια πολιτική
ορθής χρήσης, που θα πρέπει να γίνει γνωστή στους ναυτικούς. Να ορίζει πώς θα αποφευχθούν υπέρογκες χρεώσεις,
πού μπορεί ή δεν μπορεί να χρησιμοποιείται, ποια sites να αποφεύγονται, πώς θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται τα social
media, ποια προβλήματα υπάρχουν με τα downloads κ.λπ. Θα
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έπρεπε η πολιτική ορθής χρήσης να είναι λεπτομερής (υπό τη
μορφή κάποιου οδηγού), γραμμένη στη γλώσσα κάθε ναυτικού
και να έχει κοινοποιηθεί στους ναυτιλλομένους εγγράφως και
μέσα από κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή ενημέρωσης.
Διαφήμιση της παροχής Internet για προσέλκυση
ναυτικών: Υπάρχουν εταιρείες που παρέχουν απεριόριστη
χρήση του Internet διότι και οι ίδιες έχουν φροντίσει να πληρώσουν ουσιαστικά όλο το πακέτο αυτού του κόστους. Σε
αυτή την περίπτωση, οι εταιρείες αυτές έχουν ένα τεράστιο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας και το μεγαλύτερο θετικό ουσιαστικά είναι ότι το πλοίο πλέον δεν αποτελεί φυλακή όπως
ενδεχομένως νόμιζε ο κόσμος παλαιότερα. Το πλοίο πλέον
είναι κομμάτι της κοινωνίας όπως ακριβώς είναι το σπίτι ή το
γραφείο κάποιου.
Άρα η εταιρεία αυτή θα ήταν λογικό και εύλογο να διαφημίσει
τη χρήση που παρέχεται προκειμένου να προσελκύσει καλύτερο κόσμο αφού ειδικά οι νεότεροι, οι λεγόμενοι millennials,
είναι εθισμένοι ουσιαστικά στη χρήση νέων τεχνολογιών, social media, Internet κ.λπ. και ως εκ τούτου θα επέλεγαν ευκολότερα μία εταιρεία που παρέχει Internet από κάποια που
δεν παρέχει.
Virtual Assistance, βοήθεια από το γραφείο για μείωση της γραφειοκρατίας: Ένα από τα προβλήματα που
έχουν παρατηρηθεί είναι η αύξηση της γραφειοκρατίας επί των
πλοίων τα τελευταία 15 έτη με διάφορες δικαιολογίες, μιας και
κάθε λιμάνι έχει ολόκληρη στοίβα από χαρτιά που ζητάει να
συμπληρωθούν με τεράστιες απαιτήσεις για τον πλοίαρχο και
τον Α΄ μηχανικό. Θα μπορούσε, λοιπόν, κάθε εταιρεία να παρέχει βοήθεια στο πλοίο για τη συμπλήρωση αρκετών αν όχι
όλων των εντύπων που υπάρχουν στο πλοίο, υποκαθιστώντας
τους αντίστοιχους κατώτερους αξιωματικούς στους οποίους
ανατίθεται ο φόρτος.
Είναι πολύ πιο εύκολο και φθηνό να υπάρχει ένα άτομο στο
operation, στο τεχνικό τμήμα ή στο safety που θα μπορούσε
να φέρει εις πέρας κάποιες από τις δουλειές που χρειάζεται να
ολοκληρωθούν στο πλοίο, να ελεγχθούν αρχικά από κάποιους
ανθρώπους στο γραφείο και βεβαίως να αποσταλούν στο
πλοίο για τον τελικό έλεγχο και την υπογραφή, όπως ενδεχομένως δουλεύει και ο καπετάνιος με έναν ανθυποπλοίαρχο
όταν του αναθέτει κάποια εργασία. Είναι σίγουρα λύση με μεγαλύτερη αξιοπιστία και χαμηλότερο κόστος, και οπωσδήποτε
θα γινόταν θερμά αποδεκτή από τους ανθρώπους του πλοίου.
Το Internet σαφέστατα είναι ένα πολύ μεγάλο τεχνολογικό
επίτευγμα, που έχει συμβάλει αρκετά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης επί του πλοίου καθώς βοηθάει να γίνει το
πλοίο κομμάτι της κοινωνίας και να μη νιώθει ο ναυτικός απομονωμένος.
Είναι λογικό να προβληματιζόμαστε στην κατεύθυνση τόσο της
πλήρους ενσωμάτωσης των θετικών της τεχνολογίας όσο και
στην κατεύθυνση της άμβλυνσης των μειονεκτημάτων που
αυτή φέρει.
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Φάκελος: Ναυπηγική βιομηχανία

Ποιος είναι, αλήθεια, ο ρόλος, ο προορισμός της ναυτιλίας;

Ναυπηγικές παραγγελίες

και ναυλαγορά
Του Γιώργου Μπάνου, Μεσίτη αγοραπωλησιών, συμβούλου Ναυπηγήσεων Golden Destiny S.A.

ΚΑΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ποτέ δεν βούλιαξε
βαπόρια.
Απλώς διευκόλυνε τη διάλυση μερικών
παλαιών και αντιοικονομικών μονάδων,
ενώ τα υπόλοιπα πέρασαν από τα χέρια
των άσχετων σε εκείνα των επαγγελματιών
της θάλασσας.

Το περιεχόμενο αυτού του άρθρου περιέχει μια δόση κυνισμού
σε βαθμό που, αν ζούσαμε στην ελληνική αρχαιότητα,
ο αναγνώστης βάσιμα θα μπορούσε να υποθέσει ότι ο συντάκτης
του τυγχάνει καλός μαθητής του φιλοσόφου Διογένη.

Ακούμε κατά καιρούς, και με επίταση στις ημέρες μας, ότι ο
υπερβολικά μεγάλος αριθμός ναυπηγικών παραγγελιών καταστρέφει την ισορροπία προσφοράς-ζήτησης και, επομένως,
δημιουργεί, ή συντηρεί, τη ναυτιλιακή κρίση. Μια πρώτη παρατήρηση (συμπέρασμα μιας πρόχειρης έρευνας που επανειλημμένως έχω κάνει) είναι ότι οι πλέον ένθερμοι εκφραστές
της παραπάνω άποψης ενέχονται, κατά τον πρόσφατο ή και
τρέχοντα χρόνο, οι ίδιοι σε μεγάλο αριθμό παραγγελιών. Θυμίζουν κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, τη γνωστή παροιμία «δάσκαλε, που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις»…
NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Το φαινόμενο μου θυμίζει παλαιότερο εφοπλιστή, πλοιοκτήτη
δεξαμενοπλοίων μιας κάποιας ηλικίας, που έχοντας εν μέρει
λύσει το πρόβλημα της απασχόλησης των πλοίων του με
ναυλώσεις για αποθήκευση πετρελαίου (storage), απέτρεπε
με έμφαση τους εν εφοπλισμώ συναδέλφους του να πράξουν
το ίδιο, παρομοιάζοντας ένα τέτοιο εγχείρημα με επαγγελματική αυτοκτονία. Τη μέρα που, καθισμένος αντίκρυ του στο
γραφείο του, άκουσα μια επανάληψη της ίδιας θέσης, προέβη
σε δύο νέες ναυλώσεις!
Αλλά ας αφήσουμε στην άκρη τις σκοπιμότητες μιας τέτοιας
θέσης και ας αποπειραθούμε απάντηση στο ερώτημα: Ποιος
είναι, αλήθεια, ο ρόλος, ο προορισμός της ναυτιλίας; Μήπως
ο πλουτισμός των πλοιοκτητών; Ή μήπως η εξασφάλιση απασχόλησης των ναυτικών; Χωρίς να αγνοείται η συνεισφορά
αμφοτέρων, κανένας από τους δύο! Όλοι, πιστεύω, θα συμφωνήσουμε ότι ο προορισμός της ναυτιλίας είναι η εξυπηρέτηση της παγκόσμιας οικονομίας στον τομέα της κυκλοφορίας
των αγαθών και μάλιστα στον κλάδο της διά θαλάσσης μεταφοράς (seaborne trade).
Ως παραδοσιακοί ναυτίλοι, δεν έχουμε, λοιπόν, παρά να παρατηρούμε τις εξελίξεις της παγκόσμιας οικονομίας, να τις
αξιολογούμε και να ενεργούμε καταλλήλως. Η αποχή, λοιπόν,
από την ανανέωση του στόλου, την αντικατάστασή του από
νεότερα, οικονομικότερα στην εκμετάλλευσή τους και φιλικότερα προς το περιβάλλον πλοία, δεν συνιστά μέτρο συγκράτησης των επιπέδων των ναύλων. Σε μια εποχή που το
φτηνό χρηματιστηριακό χρήμα προβαίνει σε παραγγελίες-μαμούθ, μια τέτοια τακτική δεν οδηγεί παρά στην αποξένωσή
μας από τη ναυτιλιακή αγορά, που, αργά ή γρήγορα, θα «καπελωθεί» από τους άσχετους. Εννοώ τα πάσης φύσεως funds,
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που, αντλώντας χρήμα από όπου αυτό περισσεύει, το τοποθετούν με κύριο κριτήριο τη δυνατότητα απορρόφησης όσο το δυνατό μεγαλύτερων ποσών. Και η ναυτιλία προσφέρει τέτοια
δυνατότητα.
Σύμφωνα με την παραπάνω θεώρηση, λοιπόν, συμφέρον του
ελληνικού εφοπλισμού είναι «να παραμείνει στο κάδρο» εκμεταλλευόμενος την επαγγελματική του υπεροχή έναντι εκείνων που παραγγέλνουν βαπόρια απλώς και μόνον επειδή
έχουν λεφτά!
Και έτσι θα έλθει μια ημέρα (δεν είναι η πρώτη φορά, άλλωστε) που οι τελευταίοι θα προσέλθουν ικέτες για να μας πουλήσουν τα πλοία τους μισοτιμής.
Και, εν τω μεταξύ, το παγκόσμιο εμπόριο, άρα και οι μεταφορικές διά θαλάσσης ανάγκες, αυξάνεται κατά 4,5% ετησίως…
Μήπως αυτά σημαίνουν ότι ο Έλληνας καραβοκύρης πρέπει
να διακινδυνεύσει μέχρι και το τελευταίο του δολάριο στο
βωμό της παραμονής του στη θάλασσα; Καθόλου!
Η σωφροσύνη ήταν και πάντοτε αποτελεί το χαρακτηριστικό
γνώρισμα του Έλληνα «παραδοσιακού» εφοπλιστή, που γνωρίζει πολύ καλά τον κανόνα της ισορροπίας διαθεσίμου κεφαλαίου και πλοίων. Και αν κάποιος παρατηρήσει «μα, εγώ

δεν είμαι παραδοσιακός εφοπλιστής!», η απάντηση είναι:
«Φρόντισε να γίνεις»!
Η εξασφάλιση διηνεκούς παρουσίας στη ναυλαγορά με τις
παραπάνω προϋποθέσεις εγγυάται και την αέναη κερδοφορία. Δεν είναι αυτή πάντα κατ’ ανάγκην «εκρηκτική», είναι
όμως, έστω και με κάποιες διακυμάνσεις, συνεχής. Φτάνει
ακόμα στο σημείο να αψηφά, αν όχι να αναζητεί την κρίση
σαν μέσο «κάθαρσης».
Ποιο είναι, λοιπόν, σε τελικό συμπέρασμα το πρακτέο;
Νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτονόητη και δισυπόστατη:
1) Χωρίς προκατάληψη, αξιολογούμε τον εαυτό μας και διαπιστώνουμε ότι έχουμε τον δέοντα επαγγελματισμό και
2) ψάχνουμε βαθιά τις τσέπες μας και βεβαιωνόμαστε ότι, ή
εξ ιδίων είτε με ένα βιώσιμο χρηματοδοτικό σχήμα, το project
που έχουμε κατά νουν είναι σκόπιμο.
Και προχωρούμε…
Καμιά κρίση ποτέ δεν βούλιαξε βαπόρια. Απλώς διευκόλυνε
τη διάλυση μερικών παλαιών και αντιοικονομικών μονάδων,
ενώ τα υπόλοιπα πέρασαν από τα χέρια των άσχετων σε
εκείνα των επαγγελματιών της θάλασσας.
Δεν βλέπω το λόγο που αυτή τη φορά θα υπάρξει εξαίρεση.
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Η δυναμική των ναυτιλιακών επενδύσεων
Ανασκόπηση των ναυτιλιακών επενδύσεων στον τομέα των ναυπηγήσεων για τους
πρώτους εννιά μήνες της φετινής χρονιάς.
Ποιες είναι οι μελλοντικές προσδοκίες για τις κατασκευές των νεότευκτων πλοίων.

Της Μαρίας Μπερτζελέτου, Shipping analyst Golden Destiny S.A., Research Valuations

H φετινή χρονιά εμφανίζεται να διατηρεί τη δυναμική των
επενδύσεων στην αγορά των ναυπηγήσεων που είχε σημειωθεί στη διάρκεια του 2013.
Το περυσινό έτος τερμάτισε με παραγγελίες σε επίπεδα
ρεκόρ, με τον συνολικό αριθμό τοποθέτησης νέων κατασκευών πλοίων να πλησιάζει τα 3.000 πλοία. Μετά από έξι
χρόνια χρηματοπιστωτικής και ναυτιλιακής κρίσης, η περυσινή χρονιά αποτέλεσε σταθμό για την αναζωπύρωση των
ναυτιλιακών επενδύσεων και το βαθμό εμπιστοσύνης στη
ναυτιλιακή αγορά. Το προηγούμενο υψηλό επίπεδο νέων
ναυπηγήσεων ήταν το 2010, όταν είχαν σημειωθεί 1.905 νέες
παραγγελίες για το σύνολο της χρονιάς.
Οι πρώτοι εννιά μήνες του 2014 έχουν ήδη ξεπεράσει τον συνολικό αριθμό των ναυπηγήσεων του 2010 καθώς καταγράφονται περίπου 2.000 νέες παραγγελίες πλοίων, με τον
αριθμό των νέων ναυπηγήσεων για τα πλοία bulkers να ξεπερνά τα 700 πλοία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις χρονιές 2014
και 2010 ο αριθμός των νέων ναυπηγήσεων στον τομέα των
bulkers είχε ξεπεράσει τα 1.000 πλοία, ενώ το 2009 ήταν λιγότερο από 300 πλοία.
Ωστόσο, είναι εμφανές ότι η σημαντική πτωτική τάση διόρθωσης της ναυλαγοράς που σημειώθηκε μετά το τέλος του
πρώτου τριμήνου του 2014 επηρέασε και το ρυθμό της ζήτησης νέων ναυπηγήσεων. Στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της χρονιάς καταγράφονται περίπου 800 νέες
παραγγελίες πλοίων και μειώθηκαν σε λιγότερες από 600 στη
διάρκεια του τρίτου τριμήνου της χρονιάς. Η πτωτική πορεία
του αριθμού των νέων ναυπηγήσεων συνδέεται σε μεγάλο
βαθμό με τη μείωση του αριθμού στον τομέα των bulkers
ύστερα από την έντονη πτώση του γενικού δείκτη Baltic Dry
Index. Στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2014, όταν ο
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γενικός δείκτης ήταν πάνω από τις 1.300 μονάδες, ο αριθμός
των νέων ναυπηγήσεων για τα bulkers ξεπερνούσε τα 300
πλοία ενώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου της χρονιά σημειώθηκαν λιγότερο από 150 νέες παραγγελίες πλοίων, με τον
γενικό δείκτη BDI να μην μπορεί να υπερβεί το ψυχολογικό
φράγμα των 1.000 μονάδων.
Καθοδική είναι και η τάση του αριθμού των νέων ναυπηγήσεων στον τομέα των tankers από το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς έως και το τέλος του τρίτου τριμήνου, καθώς οι νέες
παραγγελίες πλοίων μειώθηκαν σε λιγότερα από 100 πλοία
στη διάρκεια του τρίτου τριμήνου από περισσότερα από 130
πλοία στη διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου
2014. Εν αντιθέσει με την καθοδική τάση της ναυλαγοράς και
του αριθμού των νέων ναυπηγήσεων στον τομέα των bulkers
και tankers, ο τομέας των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου
αερίου -LPG carriers- έχει παρουσιάσει σημαντική άνθηση,
μιας και η εκπληκτική ανάρρωση της ναυλαγοράς ξάφνιασε
τη ναυτιλιακή αγορά.
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Ο αριθμός των νέων ναυπηγήσεων για τα LPG tankers ξεπέρασε τα 50 πλοία στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της χρονιάς και παρέμεινε σταθερά πάνω από 40 πλοία για το
δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, με το δείκτη Baltic LPG Index να
ξεπερνά τα $100/τόνο από $58/τόνο στο τέλος του Δεκεμβρίου 2013.
Τα τρία πρώτα τρίμηνα της φετινής χρονιάς μπορεί να τερματίζουν δυναμικά, αλλά η ανοδική τάση εμφανίζεται ήπια συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2013, με
τον ετήσιο αριθμό των νέων ναυπηγήσεων να διακυμαίνεται
μόνο 3% πάνω από την κινητικότητα της περασμένης χρονιάς
την αντίστοιχη περίοδο.
Η αξία του επενδυμένου κεφαλαίου για τις κατασκευές των
νεότευκτων πλοίων υπερβαίνει τα $80 δισ. δολάρια, με τα
πλοία Bulkers να αποσπούν το 36% του συνολικού αριθμού
των νέων ναυπηγήσεων. Ο τομέας των πλοίων gas tankers
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση -21%-, τα tankers
ακολουθούν με 19% και τα Bulkers παρουσιάζουν το μικρότερο ετήσιο ποσοστό αύξησης - 13%. Αξίζει να σημειωθεί ότι
στον τομέα των containers έχει σημειωθεί 39% ετήσια μείωση κινητικότητας σε αριθμό νέων παραγγελιών, αφού το μέ-

γεθος Post Panamax έχει πάψει να συγκεντρώνει υψηλή ζήτηση νέων ναυπηγήσεων από τη συνεχόμενη αβεβαιότητα και
ανασφάλεια που δημιουργεί η καθοδική τάση της ναυλαγοράς στη διαδρομή Ασία - Ευρώπη.
Η Κίνα εξακολουθεί να διατηρεί τα ηνία στις ναυπηγήσεις
πλοίων, Bulkers, με 67% του συνολικού αριθμού των νέων
παραγγελιών να έχουν τοποθετηθεί σε κινεζικά ναυπηγεία,
και την Ιαπωνία να ξεχωρίζει πολύ ανταγωνιστικά τη φετινή
χρονιά σημειώνοντας ετήσια αύξηση 44% στην προσέλκυση
νέων κατασκευών. Στον τομέα των tankers και gas tankers,
η Κορέα διατηρεί την ηγετική θέση της έναντι της Κίνας, όμως
η Ιαπωνία έχει αρχίσει να εμφανίζεται ολοένα και πιο ανταγωνιστική καθώς φαίνεται να αποσπά μεγάλο μερίδιο για τις
κατασκευές των νεότευκτων πλοίων στο μέγεθος chemical
handysize (25.000-35.000 dwt). Στον τομέα των containers,
στο μέγεθος post panamax για τις κατασκευές πλοίων πάνω
από 10.000 TEU η Ιαπωνία φαίνεται να έχει αποσπάσει περίπου ισότιμο αριθμό νέων παραγγελιών με την Κορέα (13 και
15 νέες παραγγελίες αντίστοιχα).
Οι Έλληνες, που έδειχναν ότι ακολουθούν το παράδειγμα των
ξένων ναυτιλιακών παικτών με έντονη πορεία νέων ναυπη-

- NΑΥΤΙΚΑ <#> ΧΡΟΝΙΚΑ -

BERTZELETOY_Layout 1 4/11/2014 10:21 πμ Page 44

Φάκελος: Ναυπηγική βιομηχανία

γήσεων, μείωσαν σημαντικά τα επενδυτικά τους σχέδια στη
διάρκεια του δεύτερου και τρίτου τριμήνου της φετινής χρονιάς. Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός των νέων παραγγελιών
από Έλληνες συνεχίζει να υπερβαίνει τα 200 πλοία, όπως και
το 2013, με αξία επενδυμένου κεφαλαίου άνω των $9 δισ.
δολαρίων, σημειώνοντας καθοδική ετήσια πτώση μόλις 6%.
Σε όλες τις βασικές κατηγορίες πλοίων, bulkers, tankers, gas
tankers και containers, παρατηρείται μειωτική τάση, με τα
πλοία bulkers/tankers να σημειώνουν τη μικρότερη ετήσια
πτώση, κατά 7%, και τα πλοία containers τη μεγαλύτερη,
κατά 37%.
Αξίζει να επισημανθεί πως οι επενδύσεις των Ελλήνων στην
αγορά των ναυπηγήσεων ξεπερνούσαν τα 200 πλοία τις χρονιές 2008 και 2010, ενώ το 2009 ήταν μόνο 50 και το 2007
ξεπερνούσαν τα 500 πλοία.
Παρακάτω απεικονίζεται συνοπτικά η κινητικότητα των νέων
ναυπηγήσεων την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014
συγκριτικά με την περασμένη χρονιά, όπως και η κινητικότητα
των Ελλήνων και οι επενδυτικές τάσεις στις κατασκευές νεότευκτων πλοίων ανά μέγεθος πλοίου.
Ιδιαίτερη αξία στα μεγέθη πλοίων έχει το capesize για τα
πλοία bulkers όπου η φετινή χρονιά σηματοδοτεί ετήσια αύξηση 6%, δεδομένων των θετικών προσδοκιών που δημιουργούνται στη ναυλαγορά από τον ερχομό νέων φορτίων
σιδηρομεταλλεύματος από Αυστραλία και Βραζιλία, και τη ζήτηση της Κίνας στις εισαγωγές.
Το μέγεθος handysize (30.000-39.999 dwt) παρουσιάζει τη
μεγαλύτερη ετήσια αύξηση -73%- και εκδηλώνει τον υψηλό
βαθμό εμπιστοσύνης των ναυτιλιακών παικτών στα μικρότερα μεγέθη δεδομένης της έντονης ταλάντευσης της ναυλαγοράς, ενώ στο μέγεθος panamax η υπάρχουσα
υπερπροσφορά πλοίων αποθαρρύνει την τοποθέτηση νέων
παραγγελιών και συγκεντρώνει το χαμηλότερο επίπεδο κινητικότητας.
Στον τομέα των tankers, το μέγεθος handysize chemical προσελκύει το υψηλότερο ενδιαφέρον σημειώνοντας εκπληκτική
ετήσια άνοδο, κατά 338%, και αποσπά το μερίδιο του λέοντος
από τις τοποθετήσεις νέων παραγγελιών για το μέγεθος MR
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handymax, που συνήθιζε να είναι το πιο ανταγωνιστικό και
τώρα σημειώνει ετήσια πτώση 29%. Στα μεγάλα μεγέθη των
πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου, crude tankers, το μέγεθος suezmax σημείωσε ετήσια άνοδο 457% και το μέγεθος
VLCC ετήσια άνοδο 27%, που έρχεται σε αντίθεση με την
αστάθεια της ναυλαγοράς και τις προσδοκίες για χαμηλότερη
ζήτηση χωρητικότητας λόγω της μείωσης του ρυθμού της
ενεργειακής ζήτησης από τις οικονομίες της Ευρωζώνης και
της Αμερικής.
Στον τομέα των πλοίων LPG tankers, η ανοδική τάση καθοδηγείται από την ετήσια αύξηση των νέων παραγγελιών στο
μεσαίο μέγεθος με 153% και στο μεγαλύτερο μέγεθος με
53%, ετήσια αύξηση που συνδυάζεται με τις θετικές προσδοκίες και την τρέχουσα ανάρρωση της ναυλαγοράς.
Στον τομέα των containers, το μικρό μέγεθος, όπως και στα
πλοία bulkers και tankers, δημιουργεί ασφάλεια για την προσέλκυση νέων παραγγελιών και το μεγάλο μέγεθος, Post
panamax, σημειώνει μεγάλες απώλειες (89% για το μέγεθος
8.000-9.999 ΤΕU και 40% για το μέγεθος άνω των 10.000
TEU).
Για τους Έλληνες, οι επενδυτικές τάσεις διαφοροποιούνται
λίγο από τα συνολικά επίπεδα, καθώς στον τομέα των bulkers
η φετινή χρονιά τούς εμφανίζει να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στο μέγεθος Ultramax και όχι στο handysize,
όπως και την περυσινή χρονιά, στο μέγεθος kamsarmax
καθώς και στο capesize. Στον τομέα των tankers, ιδιαίτερο
ενδιαφέρον έχει η στροφή που δείχνουν στα μεγαλύτερα μεγέθη, crude tankers, μιας και εμφάνισαν ετήσια μείωση 62%
στις νέες παραγγελίες για το μέγεθος MR handymax εν αντιθέσει με ετήσια αύξηση κατά 380% και 220% στις νέες ναυπηγήσεις στα μεγέθη suezmax και VLCC αντίστοιχα.
Τέλος, στον τομέα των containers διατηρούν σταθερή την
τάση τους προς τις τοποθετήσεις νέων παραγγελιών για το
μέγεθος handy σημειώνοντας ετήσια αύξηση κατά 67% και
μειώνουν κατά 67% τις νέες παραγγελίες για το μέγεθος Post
Panamax (8.000-9.999 TEU) αλλά κάνουν την εμφάνισή τους
στο μεγαλύτερο μέγεθος (πάνω από 10.000 TEU) με 5 νέες
παραγγελίες πλοίων.
Το 2014 φαίνεται ότι είναι μία ακόμη χρονιά με έντονη κινητικότητα των ναυπηγήσεων παρ’ όλες τις οικονομικές προκλήσεις, την αστάθεια της ναυλαγοράς από την
υπερπροσφορά χωρητικότητας και τις δυσκολίες της ναυτιλιακής χρηματοδότησης. Η Κίνα διαδραματίζει ενεργό ρόλο
και υποστηρίζει την έντονη τοποθέτηση των νέων παραγγελιών μέσω της ναυτιλιακής χρηματοδότησης. Από το 2009,
η China Export Import Bank έχει αυξήσει την παροχή της ναυτιλιακής χρηματοδότησης στους Έλληνες από τα $150 εκατ.
στο $1 δισ. Ωστόσο, η πτωτική διόρθωση της ναυλαγοράς
από το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς θα οδηγήσει σε χαμηλότερο αριθμό νέων παραγγελιών από το 2013 αφήνοντας
την περυσινή χρονιά ως χρονιά ρεκόρ σε νέες ναυπηγήσεις
από το 2009.

DCSI ADV 2 FINAL:Layout 1 26/5/2014 7:47 πμ Page 1

Every year Remontowa repairs and upgrades over
200 vessels including Greek vessels like Ecofaith G.O.
of Gleamray and Nordic Orion of Seamar, that
recently completed a historic transit through the
Arctic North West Passage.
Remontowa S.A. is among the first shipyards to
recognize the needs of owners and operators in
view of new environmental regulations undertaking
special projects like ballast water treatment and
scrubbers systems retrofitting.

D. C.S. International Ltd
Filonos 107 - 109, Piraeus, Greece, Tel.: +30 210 4181833, E-mail: dcsi@dcsi.gr, www.dcsi.gr
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Η ευρωπαϊκή ναυπηγική
βιομηχανία αντιμέτωπη
με σημαντικές προκλήσεις
Η ναυπηγική βιομηχανία διέρχεται μια περίοδο σημαντικών προκλήσεων κυρίως λόγω
αλλαγών που παρατηρούνται στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Rene Berkvens
CEO,
Damen Shipyards
Group

Peter de Kiewit
Regional Sales
Manager for Greece
Damen Shipyards
Group

Yavuz Kalkavan
Managing Director
Besiktas Shipyard

Jan Paszkowski
Director of Commerce
Remontowa Shipyard

Η στροφή σε πλοία περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον, η χρήση εναλλακτικών
καυσίμων από τα πλοία, η κρίση σε πολλές ναυτιλιακές αγορές είναι μερικές μόνον από
τις αλλαγές στις οποίες καλείται να προσαρμοστεί. Ειδικότερα, η ευρωπαϊκή ναυπηγική
βιομηχανία καλείται να αντιμετωπίσει και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από ναυπηγικές
μονάδες της Ασίας, οι οποίες δειλά-δειλά δραστηριοποιούνται και στην κατασκευή εξειδικευμένων πλοίων (π.χ. κρουαζιερόπλοια) τα οποία αποτελούσαν σχεδόν αποκλειστικό προνόμιο ευρωπαϊκών ναυπηγείων ενώ οι εξαγορές και συγχωνεύσεις που
παρατηρούνται στα ναυπηγεία της Ευρώπης δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγορά. Με
βάση αυτές τις διαπιστώσεις, απευθυνθήκαμε σε ναυπηγικές μονάδες προκειμένου να
σκιαγραφήσουμε και να αναλύσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Οι κ. Rene
Berkvens (CEO) και Peter de Kiewit (Regional Sales Manager for Greece) από τα ναυπηγεία
Damen Shipyards Group (Ολλανδία), ο κ. Jan Paszkowski (Director of Commerce) από
το Remontowa Shipyard (Πολωνία) και ο κ. Yavuz Kalkavan (Managing Director) από το
Besiktas Shipyard (Τουρκία) αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση στη ναυπηγική
βιομηχανία και δίνουν τις εκτιμήσεις τους για το μέλλον.

Επίδραση της χαμηλής ναυλαγοράς
Τα τελευταία χρόνια, αρκετές ναυτιλιακές αγορές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα χαμηλούς ναύλους, κάτι που οπωσδήποτε
επηρεάζει και τη ναυπηγική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα
ίδια τα ναυπηγεία, η χαμηλή ναυλαγορά οφείλεται κυρίως σε
κερδοσκοπικές κινήσεις που παρατηρήθηκαν και παρατηρούνται στη ναυτιλία. Η συνεχής ναυπήγηση συγκεκριμένων
τύπων πλοίων (tankers, bulk carriers και δευτερευόντως
containerships) έχει οδηγήσει σε υπερπροσφορά τονάζ, κάτι
που δεν χρειάζεται η ναυτιλία, όμως εν μέρει είναι αποτέλεσμα και των κερδοσκοπικών funds, τα οποία ποντάρουν δισεκατομμύρια στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Οι κινήσεις αυτές
μπορεί να είναι επωφελείς για ορισμένους μεσίτες και διαχειριστές funds, όμως δεν είναι για τη ναυτιλία. Από την πλευρά
τους τα ναυπηγεία έχουν πρόσθετο έργο σήμερα, αλλά όπως
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λένε και οι ίδιοι οι εκπρόσωποί τους, αυτή η τάση δεν αποτελεί βιώσιμη επιλογή και στο τέλος το αποτέλεσμα θα είναι
άσχημο για τη ναυπηγική βιομηχανία, όπως άλλωστε συνέβη
κατά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Τα ίδια τα ναυπηγεία
τονίζουν ότι πρέπει να επέλθει μια ισορροπία ανάμεσα στην
προσφορά και τη ζήτηση, μια ισορροπία που ακόμα είναι το
ζητούμενο καθώς τα τελευταία δέκα χρόνια η αγορά κινείται
μόνο προς μία κατεύθυνση, αυτή της προσφοράς. Είναι ενδεικτικό πως ναυπηγεία που διαθέτουν στο χαρτοφυλάκιό
τους παραγγελίες διαφόρων τύπων (εξειδικευμένων) πλοίων
(π.χ. ρυμουλκά, oﬀshore, βυθοκόρους, πολεμικά πλοία κ.ά.)
είναι περισσότερο αισιόδοξα για την πορεία τους, σε σχέση
με ναυπηγεία που στηρίζονται αποκλειστικά στο χτίσιμο των
«κλασικών» πλοίων (δεξαμενόπλοια, φορτηγά).
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Κινήσεις για διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ναυπηγείων

» Besiktas Shipyard (Τουρκία)
Σε ό,τι αφορά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό που δέχονται τα
ευρωπαϊκά ναυπηγεία από μονάδες της Ασίας, φαίνεται ότι οι
ευρωπαϊκές μονάδες έχουν κατανοήσει τον κίνδυνο, ιδίως αν
λάβουμε υπόψη και την είσοδο των ασιατικών ναυπηγείων
στην αγορά κατασκευής εξειδικευμένων πλοίων, και προχωρούν σε κινήσεις προσαρμογής της στρατηγικής τους. Είναι
δεδομένο ότι τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία δεν μπορούν να ανταγωνιστούν αυτά της Άπω Ανατολής στην κατασκευή
tankers, bulkers και εν μέρει containerships, φυσικά λόγω
του κόστους. Για το λόγο αυτόν τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία επικεντρώνονται στην κατασκευή εξειδικευμένων πλοίων και
πλωτών κατασκευών, όπως άλλωστε έκαναν και τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας (LNG και Oﬀshore Rig). Ήδη τα ναυ-

πηγεία της Νορβηγίας και της Γερμανίας έχουν εξειδικευτεί
στη ναυπήγηση oﬀshore support πλοίων, κρουαζιερόπλοιων
και άλλων εξειδικευμένων τύπων.
Άλλες ναυπηγικές μονάδες της Ευρώπης έχουν προσανατολιστεί στο χτίσιμο πλοίων για λογαριασμό τους, από μονάδες
της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, είτε μέσω συνεργασιών
με μονάδες αυτών των περιοχών είτε με τη σύσταση θυγατρικών ναυπηγικών εταιρειών στην Κίνα, την Ινδία και αλλού.
Ο λόγος προφανής: η κατασκευή πλοίων με ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τεχνολογία, αλλά με το εργατικό κόστος των
ασιατικών χωρών.
Στην περίπτωση συνεργασιών, ορισμένα ευρωπαϊκά ναυπηγεία για να διασφαλίσουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος
διατηρούν προσωπικό τους στις συνεργαζόμενες μονάδες,
ενώ προσωπικό των συνεργαζόμενων ναυπηγείων εκπαιδεύεται στις μονάδες της Ευρώπης, οι οποίες πλέον επενδύουν σημαντικά κεφάλαια στην έρευνα και ανάπτυξη για να
διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Σε αυτήν την περίπτωση, βέβαια, ο «κίνδυνος» διαρροής τεχνογνωσίας είναι
υπαρκτός.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και απόψεις που τονίζουν
ότι η άνοδος των τιμών των πλοίων που κατασκευάζονται σε
ναυπηγεία της Άπω Ανατολής ενδέχεται να εξισορροπήσει εν
μέρει το ανταγωνιστικό μειονέκτημα που έχουν στο σκέλος
του εργατικού κόστους τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία. Σε κάθε περίπτωση, τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία πρέπει να διατηρήσουν
την καινοτομία τους στο σχεδιασμό εξειδικευμένων πλοίων
καθώς και τις καλές σχέσεις με τους πελάτες τους.

» Damen Shipyards Group (Ολλανδία)

» Remontowa Shipyard (Πολωνία)
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Φάκελος: Ναυπηγική βιομηχανία

Πολιτικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σε επίπεδο πολιτικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν
φωνές από τη ναυπηγική βιομηχανία που υποστηρίζουν ότι
η Ε.Ε. θα πρέπει να θεσπίσει έναν κανονισμό στα πρότυπα της
Jones Act των ΗΠΑ, παρότι αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για
μια δαπανηρή επιλογή.
Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως τονίζουν, η Ε.Ε. θα πρέπει να
ξανασκεφτεί το θέμα των κινήτρων προς τη ναυπηγική βιομηχανία καθώς τα ναυπηγεία της Άπω Ανατολής είναι αποδέκτες πολλαπλών κινήτρων από τις κυβερνήσεις τους.
Επιπροσθέτως η Ε.Ε. θα πρέπει να επανεξετάσει το ζήτημα
των κρατικών ενισχύσεων στα ευρωπαϊκά ναυπηγεία και να
δημιουργήσει ένα ενιαίο πλαίσιο που να διέπει τέτοιου είδους
ενισχύσεις, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα στρέβλωσης του ανταγωνισμού.
Επίσης ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας θα πρέπει να εξετάζει και θέματα τεχνικής φύσης αλλά και χρηματοδότησης των ναυπηγήσεων.

» Remontowa Shipyard (Πολωνία)

Οι προκλήσεις από την τάση για πλοία περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον
Η κατασκευή πλοίων με καλύτερη περιβαλλοντική απόδοση
αποτελεί ένα θέμα που απασχολεί έντονα τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία, παρότι εν μέρει δεν είναι ένα καινούργιο πεδίο δράσης μιας και η αποδοτικότητα, σε ό,τι αφορά την κατανάλωση
καυσίμων, ήταν πάντα στο επίκεντρο των σχεδιασμών τους.
Απλά στην παρούσα περίοδο το ζήτημα είναι περισσότερο
επιτακτικό λόγω των αυξημένων τιμών καυσίμων και της
ανάγκης μείωσης του λειτουργικού κόστους ανά μονάδα χωρητικότητας. Αρκετά ναυπηγεία είχαν και έχουν επενδύσει
στην έρευνα και την καινοτομία πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, έχοντας ήδη εισαγάγει τη χρήση του LNG ως καυσίμου
για την κίνηση διαφόρων τύπων πλοίων (π.χ. επιβατικά). Την
περίοδο 2003-2008 τα ναυπηγεία είχαν δημιουργήσει σχέδια
για αποδοτικότερα πλοία, τα οποία όμως θυσιάστηκαν στο
βωμό της ανάγκης για μεγαλύτερη χωρητικότητα.
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ναυπηγεία στο θέμα

» Damen Shipyards Group (Ολλανδία)
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της κατασκευής πλοίων περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον είναι:
• Το κόστος, καθώς τα πλοία αυτά κοστίζουν περισσότερο
(CAPEX) αλλά έχουν μικρότερο κόστος λειτουργίας (OPEX).
• Οι διάφοροι κανονισμοί που συνεχώς ανακύπτουν και οι
προκλήσεις που δημιουργούν σε επίπεδο τεχνικών απαιτήσεων (ποια είναι η καλύτερη τεχνολογία, ποιο είναι το καλύτερο καύσιμο κτλ.).
• Το ταίριασμα μεταξύ των σχεδιαστικών απαιτήσεων και χαρακτηριστικών αυτών των πλοίων με τις απαιτήσεις της
αγοράς (π.χ. για μεγαλύτερη χωρητικότητα).
Παρ’ όλ’ αυτά, η τάση για πιο «πράσινα» πλοία αναμφισβήτητα αποτελεί μια ευκαιρία για τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία
καθώς έχοντας υψηλή τεχνογνωσία μπορούν να εξειδικευτούν περαιτέρω σε αυτήν την αγορά και να δημιουργήσουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
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Ημι-τυποποιημένο πλοίο

για τη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων

Οι Έλληνες καθηγητές Άλκης Κορρές, του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, και Χαρίλαος Ψαραύτης, του ΕΜΠ, σε συνεργασία
με την Ένωση Εφοπλιστών Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων
(νυν Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών ΑποστάσεωνΕΕΝΜΑ) και τη συμβολή της ICΕPRONAV (Εργαστήριο Ναυπηγικών Μελετών στη Ρουμανία), ανέπτυξαν ένα
τυποποιημένο σχέδιο πλοίου, το οποίο μπορεί να κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων για θαλάσσια
μεταφορά, διασφαλίζοντας παράλληλα την επίτευξη οικονομιών κλίμακας στο κομμάτι της ναυπήγησης εν σειρά
πλοίων με προκατασκευασμένα τμήματα, επ’ ωφελεία τόσο
των πλοιοκτητών όσο και των ευρωπαϊκών ναυπηγείων.

ο σχέδιο ναυπήγησης τριών σειρών ημι-τυποποιημένων πλοίων διαφόρων τύπων, στις περιοχές χωρητικότητας 3.000, 6.000 και 9.000 τόνων dwt, θα συνέβαλλε
ουσιαστικά στην ανανέωση του στόλου καθώς θα διατηρούσε σε υψηλά επίπεδα την αποτελεσματικότητα σχεδιασμού και σε χαμηλά επίπεδα το κόστος ναυπήγησης. Η
διαχείριση πλοίων μικρού και μεσαίου μεγέθους που δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο Θάλασσα, στη Βόρεια Θάλασσα
και στη Βαλτική είναι συνώνυμη του μικρού περιθωρίου κέρδους. Αυτό αποτελεί και τον κύριο λόγο γιατί η αντικατάσταση
του στόλου ήταν τόσο δύσκολη στο παρελθόν.
Η πρόταση των συγγραφέων προβλέπει τη δυνατότητα ναυπήγησης πλοίων ΝΜΑ για τη μεταφορά διαφόρων φορτίων,
τα οποία θα μοιράζονταν όμως όσο περισσότερα τμήματα
είναι δυνατόν. Έπειτα από σχετική ανάλυση, το μελετητικό
γραφείο ICEPRONAV διαμόρφωσε την πρόταση με συγκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, που ανταποκρίνονται σε αυτές
τις απαιτήσεις, οι οποίες προβλέπουν:
- Τυποποίηση σε τμήματα του πλοίου.
- Χρήση της ίδιας γάστρας (hull) για όλα τα πλοία της σειράς,
ανεξαρτήτως του φορτίου που θα μεταφέρουν.
- Το μηχανοστάσιο, οι χώροι ενδιαίτησης, η πλώρη, η πρύμνη,
οι προπέλες και τα πηδάλια θα είναι όσο το δυνατόν πανομοιότυπα σε όλα τα πλοία της κάθε σειράς μεγέθους, με τις
διαφορές να περιορίζονται στο τμήμα του πλοίου που μεταφέρει φορτίο και στο μήκος.

Τ
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Αρχική σκέψη μελών της ΕΕΝΜΑ ήταν τα πλοία να κινούνται
με μεγαλύτερη από τις συνηθισμένες ταχύτητες, 14-16 κόμβους, η οποία θα επιτυγχάνεται με τον καλύτερο σχεδιασμό
της γάστρας και με τη χρήση ισχυρότερων μηχανών. Συμφωνία επί του σημείου αυτού θα επιβραβευθεί με σημαντική έκπτωση στην τιμή από τον κατασκευαστή λόγω δικών του
οικονομιών κλίματος, ενώ το όποιο έξτρα κόστος προέκυπτε
θα μπορούσε να καλυφθεί από την καλύτερη απόδοση του
πλοίου ιδιαίτερα σε περιπτώσεις χρονοναύλωσης. Με βάση
τα ανωτέρω, η πρόταση για τη μεσαία σειρά μεγέθους θα έχει
τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:
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Χωρητικότητα πλοίου: 6.200 - 7.500 dwt
Μήκος (LOA): 112 - 117 m
Πλάτος: 18,2 m
Βύθισμα (summer): 6,15 - 6,80 m
3rd generation bulbous bow/bow thruster
Engine in gondola
Ταχύτητα: 15 - 16 knots up to 6 force
Full scantlings/No ice class
Geared Main Engine driving a CPP

Το προτεινόμενο σχέδιο δύναται να χρησιμοποιηθεί για την
κατασκευή πλοίων μεταφοράς: α) χημικών, β) προϊόντων πετρελαίου, γ) χύδην ξηρών φορτίων και δ) γενικών φορτίων,
όπως και πιο ειδικών κατασκευών όπως τσιμεντοφόρα, πλοία
ψυγεία, αεριοφόρα, κοντεϊνερόπλοια κτλ.
Η πρόταση των κ. Κορρέ - Ψαραύτη έρχεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ε.Ε. δεδομένων της έναρξης λειτουργίας των Ειδικών Περιοχών Ελέγχου Καυσαερίων και της
απροθυμίας της πλειονότητας των πλοιοκτητών να μετατρέψουν τα υπάρχοντα πλοία τους για καύση LNG ή τοποθέτηση
scrubber.
H υιοθέτηση της συγκεκριμένης μεθόδου εγγυάται εξοικονόμηση κόστους της τάξεως του 30% εν συγκρίσει με τις κλασικές μεθόδους κατασκευής, μείωση του χρόνου κατασκευής
στο μισό και αποτελεί μία πρώτης τάξεως εναλλακτική λύση
στις περιβαλλοντικές αξιώσεις της Ε.Ε. μια και τα πλοία αυτά
θα κατασκευάζονται με πρόβλεψη περιβαλλοντικών απαιτήσεων (διπλό καύσιμο LNG/πετρέλαιο) και τις τελευταίες προδιαγραφές του ΕΕDI.
Πέραν των ανωτέρω, η ιδέα αυτή αποτελεί ίσως την τελευ-

ταία ευκαιρία αναβίωσης των ευρωπαϊκών ναυπηγείων μετά
την εκ των πραγμάτων καταδίκη τους σε μαρασμό από την
ίδια την Ε.Ε. Ίσως θα έπρεπε και εδώ, ενόψει του νέου πλαισίου περί προστασίας του περιβάλλοντος, να υιοθετηθεί μια
αντίστοιχη τακτική με εκείνη της οδηγίας περί λιμένων, η
οποία έπειτα από δύο αποτυχημένες απόπειρες εμφανίζεται
προς ψήφιση τώρα για τρίτη φορά, αλλά με σημαντικά περιορισμένες αξιώσεις. Κατά την ίδια έννοια -πάντοτε προς
όφελος του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος- ορισμένες από
τις πιο περιοριστικές προβλέψεις των ναυπηγικών οδηγιών
θα μπορούσαν να αναδιατυπωθούν.
Για να αντιληφθεί κανείς τις προοπτικές μιας τέτοιας πολιτικής
θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ορισμένα νούμερα τα οποία
εκτέθηκαν στην ετήσια σύνοδο του Ευρωπαϊκού Δικτύου
ΝΜΑ στη Λισσαβόνα τον περασμένο Μάιο. Η δημιουργία δικτύου σταθμών ανεφοδιασμού πλοίων με LNG χρειάζεται επιδότηση -εδώ επιτρέπεται και χρήματα υπάρχουν- και μία
πενταετία. Η αντικατάσταση όμως ολόκληρου του στόλου
ΝΜΑ με περιβαλλοντικά πλοία θα χρειαστεί είκοσι πέντε χρόνια, υπό τον όρο ότι θα υπάρξουν οι χρηματοδοτικές προϋποθέσεις. Ένα ναυπηγικό πρόγραμμα αυτής της τάξης
υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί χρηματοδότηση περίπου 200
δισ. ευρώ, τα οποία θα πρέπει να αντληθούν από κάπου.
Το ποσό δεν είναι υπερβολικά μεγάλο με βάση τα κοινοτικά
πρότυπα, οκτώ δισ. ευρώ το χρόνο, από τα οποία τα μισά θα
μπορούσαν να προέλθουν από τους πλοιοκτήτες και τον τραπεζικό τομέα, ενώ τα υπόλοιπα να αποτελέσουν αντικείμενο
διερεύνησης κοινοτικών χρηματοδοτικών οργανισμών. Αν
όντως η Ε.Ε. έχει σοβαρές προθέσεις στον τομέα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που δεν αμφισβητεί κανείς, το ερώτημα
που τίθεται είναι εάν η Ε.Ε. επιθυμεί να κάνει ένα τέτοιου
ύψους δώρο σε ναυπηγεία τρίτων κρατών μεσούσης της οικονομικής κρίσης, που επί του παρόντος έχει πλήξει κυρίως
την ίδια, ενώ ο δικός της ναυπηγικός τομέας επιβιώνει με δυσκολίες.
Ο χρόνος θα δείξει.
NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Συνέντευξη

Η ενίσχυση των ελληνικών
εξαγωγών σε ναυπηγεία
της Ασίας
Συνέντευξη της Ελένης Πολυχρονοπούλου, Προέδρου HEMEXPO, εκτελεστικής αντιπροέδρου «Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος»

Αφορμή της συνάντησής μας με την κυρία Ελένη
Πολυχρονοπούλου στάθηκε η πρόσφατη επίσκεψη στη Νότια Κορέα εκπροσώπων του κλάδου Ελλήνων Κατασκευαστών Ναυτιλιακού
Εξοπλισμού (HEMEXPO). Η επιχειρηματική αποστολή είναι η δεύτερη στη σειρά, τους τελευταίους μήνες, και είχε σκοπό την ενίσχυση των
ελληνικών εξαγωγών σε ναυπηγεία της Ασίας.
Η HEMEXPO (Hellenic Marine Equipment Manufacturers and
Exporters) με πρόεδρο την κυρία Ελένη Πολυχρονοπούλου
είναι η πρόσφατα ιδρυθείσα ένωση Ελλήνων κατασκευαστών
ναυτιλιακού εξοπλισμού, η οποία μέχρι σήμερα απαριθμεί 15
ιδρυτικά μέλη.
«Πρόκειται για ένα δυναμικό άνοιγμα, με εξαγωγές προς τα ναυπηγεία της Ασίας (Κίνα, Νότια Κορέα και Ιαπωνία) ενώ οι προοπτικές που ανοίγονται για τον κλάδο είναι τεράστιες.
Αποφασίσαμε να συστήσουμε την Ένωση διότι θεωρήσαμε ότι
υπάρχουν πλέον εταιρείες που παράγουν ποιοτικά προϊόντα τα
οποία μπορούν να σταθούν επάξια απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό των κατασκευαστών ναυτιλιακού εξοπλισμού. Στόχος μας είναι η προώθηση της υγιούς συνεργασίας μεταξύ των
εταιρειών, έχοντας ως γνώμονα την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και την αύξηση των οικονομικών μεγεθών των μελών
μας, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητά τους. Ένας ακόμα στόχος μας
είναι να μεγαλώσει με γοργούς ρυθμούς η HEMEXPO».
Όσον αφορά την επίσκεψή μας στη Νότια Κορέα συμμετείχαμε
στη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση «Marine Tech 2014», η οποία
πραγματοποιήθηκε στην πόλη Changwon.
Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών, Παναγιώτης Μίχαλος, ο οποίος υπήρξε ένθερμος
υποστηρικτής της ελληνικής προσπάθειας, η οποία τέθηκε υπό την
αιγίδα του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Είστε ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα του ταξιδιού;
NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Είχαμε επιτυχείς συναντήσεις με έξι από τα μεγαλύτερα ναυπηγεία
της Κορέας, με σκοπό την επίτευξη εμπορικών συμφωνιών και τη
συμπερίληψη των Ελλήνων κατασκευαστών στους καταλόγους
προμηθευτών των ναυπηγείων. Μάλιστα, σε επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε στο ναυπηγείο Daewoo Shipbuilding and Marine
Engineering (DSME), οι εκπρόσωποι του ναυπηγείου μάς δήλωσαν πως προτίθενται να συμπεριλάβουν τις ελληνικές επιχειρήσεις ναυτιλιακού εξοπλισμού στους πίνακες προμηθευτών του.
Έκαναν δε ιδιαίτερη μνεία σε συγκεκριμένα ελληνικά προϊόντα,
για τα οποία ενδιαφέρονται ως επί το πλείστον.
Πρέπει να σας ξεκαθαρίσω ότι οι συμφωνίες κλείνονται μεμονωμένα από την κάθε εταιρεία και όχι ομαδικά. Είναι στην ευχέρεια του πελάτη ποια εταιρεία θα προτιμήσει. Δεν πουλάμε τα
προϊόντα μας ως σύνολο αλλά ως μονάδα.
Επιπλέον, είχαμε συναντήσεις με τον Κορεάτη υφυπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ενέργειας (MOTIE), Park Chung-Won, με τον
γενικό διευθυντή της Ένωσης Κορεατικών Ναυπηγείων (KOSHIPA),
Chung Seok Joo, και εκπροσώπους κορεατικών ναυπηγείων.
Ο ελληνικός εφοπλισμός έχει συνδράμει την Ένωσή σας;
Ναι. Κυρίως ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και ο κ. Συμεών Παληός
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είναι αυτοί που από την αρχή μάς υποστήριξαν με μεγάλη θέρμη.
Ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος ενισχύει έμπρακτα την ελληνική
οικονομία και μάλιστα ζήτησε από τους Κορεάτες το 10% σε
αντισταθμιστικά οφέλη με ελληνικά προϊόντα.
Είναι αυτός που μας άνοιξε την πόρτα στα ναυπηγεία της Κορέας και σε πρώτη φάση στις μονάδες που έχουν στη Ρουμανία.
Επίσης και ο κ. Συμεών Παληός στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις, όμως έπονται και άλλοι.
Από κυβερνητικής πλευράς και ιδίως από το υπουργείο
Ναυτιλίας είχατε υποστήριξη;
Από το καλοκαίρι του 2014 στη διεθνή έκθεση των «Ποσειδωνίων» η κυβέρνηση, μέσω του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, είχε πάρει ξεκάθαρη θέση. Ο υπουργός
Ναυτιλίας είχε υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της
ελληνικής και της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας.
Η μετέπειτα παρουσία στο ταξίδι μας του κ. Παναγιώτη Μίχαλου
ήταν πραγματικά αποτελεσματική. Ήδη η Γενική Γραμματεία ΔΟΣ
του υπουργείου Εξωτερικών διαπραγματεύεται αντίστοιχα μνημόνια συνεργασίας με την Κίνα, την Ιαπωνία και το Βιετνάμ.
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως στη Νότια Κορέα κάθε
τέσσερις ημέρες παραδίδεται από τα ναυπηγεία της ένα πλοίο

ελληνικής πλοιοκτησίας. Σε αυτά τα πλοία, όχι μόνο τα ελληνόκτητα, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα που κατασκευάζονται
εκεί, συμμετέχουν Έλληνες κατασκευαστές ναυτιλιακού υλικού.
Κυρίαρχη προτεραιότητά μας είναι να ανοίξουμε το δρόμο για
τις ελληνικές εξαγωγές στην Κορέα και, βέβαια, να πετύχουμε
την αύξηση της συμμετοχής του ναυτιλιακού εισοδήματος προς
την εθνική οικονομία.
H HEMEXPO στοχεύει στην προώθηση της υγιούς συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών, έχοντας ως γνώμονα την
επίτευξη οικονομιών κλίμακας, και την αύξηση των οικονομικών μεγεθών των μελών της, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και
βιωσιμότητά τους. Το στρατηγικό σχέδιο της νέας ναυτιλιακής ένωσης αφορά σε πρώτη φάση την προβολή και
προώθηση των εταιρειών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Οι εταιρείες-μέλη της επίσης θα οργανώνουν από κοινού
προγράμματα κατάρτισης, ενώ θα ενισχυθούν και οι μεταξύ τους εμπορικές και ερευνητικές συνεργασίες. Σύμφωνα με τον ίδιο σχεδιασμό, θα ενισχυθούν οι
συνεργασίες, μέσω και της κοινής συμμετοχής σε εθνικά
και ευρωπαϊκά έργα και της δημιουργίας υποδομών,
όπως κτιριακές εγκαταστάσεις και κοινός εξοπλισμός.
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λιμενική βιομηχανία
Στενότερη συνεργασία μεταξύ
Σιγκαπούρης και Αμβέρσας

Νέο διοικητικό συμβούλιο
στη MedCruise

Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της Ένωσης Μεσογειακών Λιμένων Κρουαζιέρας (MedCruise), η οποία διεξήχθη
στη Βαρκελώνη κατά τη διάρκεια της διεθνούς εκθέσεως
κρουαζιέρας «Seatrade Med», τα μέλη της ένωσης εξέλεξαν
το νέο διοικητικό της συμβούλιο.
Την προεδρία της Ένωσης αναλαμβάνει η κυρία Carla Salvado, εκπρόσωπος του λιμένα της Βαρκελώνης, η οποία διαδέχεται τον κ. Σταύρο Χατζάκο από τον ΟΛΠ. Το σύνολο των
μελών της ΜedCruise εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον κ.
Στ. Χατζάκο για το σημαντικό έργο που επιτελέσθηκε κατά τη
διάρκεια της θητείας του. Ο κ. Χατζάκος θα συμμετέχει στο
Δ.Σ. της MedCruise ως επίτιμος πρόεδρος, μετά από σχετική
καταστατική αλλαγή, την οποία ομόφωνα έκανε δεκτή η γενική συνέλευση της Ένωσης.
Στο διοικητικό συμβούλιο που εξελέγη συμμετέχουν, εκπροσωπώντας τους μεγαλύτερους σε κίνηση λιμένες κρουαζιέρας, η Κωνσταντινούπολη, η Τενερίφη, η Τυνησία, η
Λισσαβόνα, το Ντουμπρόβνικ, η Γαλλική Ριβιέρα, ενώ από
τους μικρότερους σε κίνηση λιμένες εκλέχθηκαν οι εκπρόσωποι Οδησσού, Κόπερ, Κόστα Μπράβα, Πορτοφερέο, Ριέκα
και Σίμπενικ. Η παραμονή στον Πειραιά της έδρας της ΜedCruise (Ένωση Λιμένων Κρουαζιέρας Μεσογείου) για την
προσεχή τριετία, 2014-17, ήταν η πρώτη απόφαση της νέας
προέδρου και του διοικητικού συμβουλίου.
Εκτός από την έδρα της Ένωσης και η ευθύνη της Γραμματείας παραμένει σε ελληνικά χέρια, καθώς το νέο διοικητικό
συμβούλιο ανανέωσε τη θητεία του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου Θάνου Πάλλη ως γενικού γραμματέα της
MedCruise.

Το μεγαλύτερο λιμάνι του κόσμου, η Σαγκάη, και το λιμάνι της
Αμβέρσας, το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρώπη, υπέγραψαν
μνημόνιο συνεργασίας βάσει του οποίου τα δύο λιμάνια θα
συνεργάζονται σε πιο στενή βάση σε μια σειρά θεμάτων. Ειδικότερα προβλέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε ό,τι
αφορά την ενδοχώρα των δύο λιμένων, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό εάν αναλογιστούμε ότι η Λιμενική Αρχή της Αμβέρσας έχει συστήσει μόνιμο γραφείο αντιπροσωπείας στην
περιφέρεια της Σαγκάης
ήδη από το 2008. Να σημειωθεί πως τα δύο λιμάνια
έχουν αδελφοποιηθεί από το
1985, ενώ περίπου 240 στελέχη του λιμένα της Σιγκαπούρης έχουν εκπαιδευτεί
από το APEC, θυγατρική εκπαιδευτική εταιρεία της Λιμενικής Αρχής της Αμβέρσας. Συνολικά περισσότερα από 3.800 στελέχη κινεζικών λιμανιών έχουν
παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα του APEC.

Μείωση εισαγωγών σιδηρομεταλλεύματος στην Κίνα από το λιμάνι
του Hedland
Οι εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος στην Κίνα από το
μεγαλύτερο εξαγωγικό λιμάνι χύδην ξηρών φορτίων
στον κόσμο μειώθηκαν τον
Σεπτέμβριο καθώς διαμορφώθηκαν στα 29,8 εκατ. τόνους από 32 εκατ. τόνους
τον αντίστοιχο μήνα του
2013.
Υπάρχουν εκτιμήσεις πως η
ζήτηση θα παρουσιάσει περαιτέρω μείωση εν μέσω επι-
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βράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας.
Σύμφωνα με έκθεση του
Bloomberg, η οποία βασίστηκε σε απόψεις οικονομολόγων, η ανάπτυξη της
κινεζικής οικονομίας για το
τρέχον έτος θα διαμορφωθεί
στο 7,3% ενώ η προηγούμενη εκτίμηση (Αύγουστος
2014) έκανε λόγο για ανάπτυξη της τάξεως του 7,4%.
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λιμενική βιομηχανία
Το 2014 αναμένεται διακίνηση
ρεκόρ για το λιμάνι της Αμβέρσας

Μέτρα κατά του Έμπολα
σε λιμάνια στην Αμερική
Η Βραζιλία, η Αργεντινή
και οι ΗΠΑ λαμβάνουν
αυστηρότερα μέτρα εισόδου στους λιμένες τους
ειδικά για πλοία που
έχουν αποπλεύσει από λιμάνια της Δυτικής Αφρικής, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τον κίνδυνο εξάπλωσης
του ιού Έμπολα. Έως σήμερα έχουν καταγραφεί 3.400 θάνατοι από τον ιό στη Γουινέα, τη Σιέρα Λεόνε και τη Λιβερία.
Ήδη υπάρχουν ενδείξεις πως η ύπαρξη του ιού έχει επηρεάσει την αεροπορική και ναυτιλιακή βιομηχανία.
Οι δραστηριότητες logistics στη Δυτική Αφρική ενδέχεται να
διακοπούν λόγω φόβου εξάπλωσης του ιού, ενώ υπάρχουν
σημαντικές επιπτώσεις και στον τομέα των εξορύξεων, που
με τη σειρά του επηρεάζει το εμπόριο πρώτων υλών καθώς
η ευρύτερη περιοχή αποτελεί βασική πηγή για εμπορεύματα
όπως σιδηρομετάλλευμα, αργό πετρέλαιο, βωξίτη και κακάο.
Τα ναυτιλιακά ασφαλιστικά πρακτορεία έχουν εκφράσει τις
ανησυχίες τους για το ενδεχόμενο λαθρεπιβίβασης σε πλοία
που αποπλέουν από λιμάνια της Δυτικής Αφρικής.
Ορατό είναι και το ενδεχόμενο καθυστερήσεων στον κατάπλου πλοίων που προέρχονται από τη συγκεκριμένη περιοχή. Ήδη στο λιμάνι του Santos, τα πλοία που αφικνούνται
από τις επικίνδυνες περιοχές πρέπει να παραμένουν 10 ημέρες στο αγκυροβόλιο πριν τους επιτραπεί η είσοδος καθώς
το σύνολο του ταξιδιού από τη Δυτική Αφρική στη Βραζιλία,
μαζί με τις 10 ημέρες αναμονή, ανέρχεται στις 21 ημέρες,
χρόνο επώασης του ιού. Παρόμοια είναι τα μέτρα που έχει
λάβει και η Αργεντινή.

Η Yilport, διαχειρίστρια
τερματικού σταθμού στο Όσλο
Η Yilport Holding θα διαχειριστεί τον νέο τερματικό σταθμό
εμπορευματοκιβωτίων Sjursøya στο λιμάνι του Όσλο, το
οποίο έχει τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στη Νορβηγία κατέχοντας το 30% της συνολικής κίνησης της χώρας, και με αυτή την κίνηση στοχεύει
σε αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του. Ο νέος τερματικός
σταθμός έχει ετήσια δυναμικότητα 450.0000 TEU ενώ η
ανάληψη της διαχείρισής του από τη Yilport θα ξεκινήσει
την 1η Φεβρουαρίου του 2015. Στόχος της εταιρείας, τουρκικών συμφερόντων, είναι να μπει έως το 2025 στο top 10
των παγκόσμιων διαχειριστών λιμενικών εγκαταστάσεων.

Η Λιμενική Αρχή της Αμβέρσας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της
διακίνησης για το εννιάμηνο του 2014. Σύμφωνα με αυτά η συνολική διακίνηση διαμορφώθηκε σε 148.344.168 τόνους, αυξημένη κατά 3,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013.
Τόσο τα εμπορευματοκιβώτια όσο και τα χύδην υγρά φορτία παρουσίασαν σημαντική αύξηση, με 6% (81.127.972 τόνοι) και
3,8% (46.163.344 τόνοι) αντίστοιχα. Τα χύδην ξηρά φορτία ανήλθαν σε 10.235.255 τόνους
παρουσιάζοντας μείωση
6,5%, σε σχέση με το εννιάμηνο του 2013, κυρίως
λόγω της μεγάλης πτώσης
στη διακίνηση άνθρακα.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Λιμενική Αρχή εκτιμά πως στο τέλος του έτους η συνολική διακίνηση θα σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ των 190,8 εκατ.
τόνων.

Η APM Terminals ζητεί συμμετοχή
στους διαγωνισμούς ιδιωτικοποίησης
Συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά είχε ο αντιπρόεδρος
της APM Terminals, του λιμενικού
βραχίονα του δανικού κολοσσού των
ναυτιλιακών μεταφορών Maersk,
Francois-Xavier Delenclos, ενόψει
των διαγωνισμών ιδιωτικοποίησης
των λιμένων Πειραιά και Θεσσαλονίκης, για τους οποίους η εταιρεία έχει
εκδηλώσει ενδιαφέρον.
Ο αντιπρόεδρος της APM Τerminals
επιβεβαίωσε το υψηλό ενδιαφέρον για επενδύσεις στα ελληνικά
λιμάνια και γι’ αυτόν το λόγο, όπως τόνισε, στελέχη της εταιρείας
βρίσκονται στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες προκειμένου να
έχουν συζητήσεις με διάφορους φορείς. Η εταιρεία, όπως δήλωσε, εργάζεται σκληρά προκειμένου να προχωρήσει η συμμετοχή της στους διαγωνισμούς, εφόσον γνωστοποιηθούν όλοι οι
όροι στα τεχνικά ζητήματα, κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί
στο τέλος του έτους. Ο κ. Delenclos σημείωσε πως η εταιρεία
του, ως εξειδικευμένη διαχειρίστρια λιμένων με παγκόσμια παρουσία, έχει ετοιμάσει σχέδιο αξιοποίησης των λιμένων. Ο αντιπρόεδρος της APM Terminals αναγνωρίζει ότι οι λιμένες του
Πειραιά και της Θεσσαλονίκης είναι ευθέως ανταγωνιστικοί μεταξύ τους, ενώ ο καθένας παρουσιάζει επενδυτικό ενδιαφέρον
για διαφορετικούς βέβαια λόγους.
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Συνέντευξη

Απαραίτητος

ο σχεδιασμός για τους προβληματικούς
τομείς νησιωτικότητας

Συνέντευξη του Βασίλη Υψηλάντη, Βουλευτή Δωδεκανήσων της Νέας Δημοκρατίας

Η ελληνική περιφέρεια και ιδιαίτερα οι νησιωτικές
περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν σημαντικά
προβλήματα, τα οποία αντίστοιχα επηρεάζουν και
την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους.
Μεσούσης της οικονομικής κρίσης ορισμένα θέματα έχουν επιδεινωθεί, όπως για παράδειγμα το
θέμα της σύνδεσης των νησιών τόσο μεταξύ τους
όσο και με την ηπειρωτική χώρα. Για να κατανοήσουμε καλύτερα το μέγεθος των εμποδίων που
καλούνται να υπερκεράσουν οι κάτοικοι των νησιών, απευθυνθήκαμε σε έναν νησιώτη βουλευτή.

Ο κ. Βασίλης Υψηλάντης, βουλευτής Δωδεκανήσων της Νέας
Δημοκρατίας, δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα των «Ναυτικών Χρονικών» για μια σειρά ζητημάτων που λίγο έως πολύ
ταλανίζουν κάθε νησί.

οικονομική κρίση μεγεθύνει το πρόβλημα. Οι παρεμβάσεις για
την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών της δωδεκανησιακής
πολυνησίας είναι διαρκείς, επίμονες και επίπονες, που αποφέρουν θετικά πλην όμως αποσπασματικά αποτελέσματα.
Ως παράδειγμα θα αναφερθώ στην παθογένεια. Στο χώρο της
υγείας βλέπουμε την απροθυμία νέων γιατρών να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα νησιά. Τα κίνητρα που δόθηκαν
για την κάλυψη των κενών στις νησιωτικές μονάδες υγείας
φαίνεται ότι δεν επαρκούν. Οι επιδοτήσεις στις άγονες γραμμές έχουν μειωθεί δραματικά, όπως και πολλά από τα δρομολόγια. Το δε κόστος των αεροπορικών και των
ακτοπλοϊκών εισιτηρίων είναι απογοητευτικά υψηλό. Το ερώτημα είναι: Τι πρέπει να γίνει;
Είμαι πεπεισμένος ότι για τη χώρα, με την καταγραφή της εμπειρίας και των πραγματικών αναγκών, είναι απαραίτητος
ένας στρατηγικός σχεδιασμός για κάθε προβληματικό τομέα
της νησιωτικότητας, η σχολαστική υλοποίηση των οποίων
μπορεί να δρομολογήσει νέα δεδομένα και να προσφέρει μόνιμες λύσεις.
Ο ρόλος του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία μπορεί να είναι καθοριστικός ώστε να αρχίσουμε να αλλάζουμε τη δύσκολη πραγματικότητα.

Από τα βασικότερα προβλήματα των Δωδεκανήσων είναι
η έλλειψη στελέχωσης στις μονάδες υγείας, το κόστος αεροπορικών/ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από την ηπειρωτική
Ελλάδα και οι τακτικές διασυνδέσεις μεταξύ των νησιών.
Ποιες κινήσεις έχουν δρομολογηθεί σε συνεργασία με
τους κρατικούς αλλά και τους τοπικούς φορείς ως προς
αυτά τα προβλήματα και ποια θα είναι τα άμεσα αποτελέσματα;
Είναι γεγονός ότι στην προβληματική της νησιωτικότητας τα
θέματα των συγκοινωνιών, του κόστους αυτών και, βέβαια, η
υγειονομική θωράκιση των νησιών κατέχουν πάντα κυρίαρχη
θέση. Αυτή η πραγματικότητα σε συνάρτηση με τη σημερινή

Στα ΜΜΕ αυξάνονται οι διαμαρτυρίες για την υποστελέχωση των λιμενικών υπηρεσιών, ιδίως αυτή την εποχή
που το κύμα μεταναστών από την Τουρκία έχει οξυνθεί.
Έχετε γνωστοποιήσει το πρόβλημα στον ΥΝΑ; Πώς διαχειρίζεστε αυτή την κρίση; Υπάρχουν οι υποδομές στα Δωδεκάνησα για να υποδεχθούν τους εκατοντάδες
μετανάστες που καταφτάνουν καθημερινά;
Είναι αλήθεια πως η χώρα μας, παρά τη μεγάλη οικονομική
κρίση που διέρχεται, αποτελεί με τη μεσολάβηση αδίστακτων
εκμεταλλευτών του ανθρώπινου πόνου, από τη γειτονική
Τουρκία και μέσω αυτής, την πρόσβαση σ’ ένα μονοπάτι ελπίδας για χιλιάδες κατοίκους της φλεγόμενης Μέσης Ανατο-

NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

060

IPSILANTIS_Layout 1 4/11/2014 12:14 µµ Page 61

Τα Δωδεκάνησα
είναι παράδεισος,
η αγορά το ξέρει και εμείς
συχνά

δεν
ανταποκρινόμαστε.

λής και της Βόρειας Αφρικής. Το γεγονός αυτό από μόνο του
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας,
αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα, το οποίο διαρκώς οξύνεται. Το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου βρίσκεται
στην εμπροσθοφυλακή για την αντιμετώπισή του και θέλω
να τονίσω ότι προς την κατεύθυνση αυτή μεγάλη ανταπόκριση και διαρκείς προσπάθειες για βελτίωση της κατάστασης
καταβάλλονται και από τον σημερινό ΥΝΑ, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Στον αγώνα αυτό, το θέμα της στελέχωσης με προσωπικό των νησιωτικών λιμεναρχείων και σταθμών
επανειλημμένως μάς έχει απασχολήσει και στο μέτρο του δυνατού γίνονται καίριες παρεμβάσεις. Επίσης πολλά έχουν ενισχυθεί και με νέα σκάφη που έχουν πέσει στον αγώνα. Στον
τομέα του ελέγχου σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η FRONTEX και το Πολεμικό Ναυτικό. Πρέπει κανείς να έχει γνώση
της γεωγραφίας του Αιγαίου και της κατάστασης των παράτυπων μεταναστών.
Το θέμα των υποδομών για την υποδοχή τους και την παροχή
σε αυτούς της πρώτης υγειονομικής βοήθειας, στα νησιά της
Δωδεκανήσου, είναι ακόμη ζητούμενο λόγω της αντίδρασης
μερικών τοπικών κοινωνιών. Βέβαια, γίνονται προσπάθειες
του υπουργείου με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη βελτίωση της κατάστασης. Φρονώ ότι προς αυτή την κατεύθυνση
πρέπει να συμβάλουν και οι τοπικές κοινωνίες. Ακριβώς γιατί
ο αριθμός θα αυξάνεται και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι
ποικιλόμορφοι.

Η πρώτη προσπάθεια τοπικών (και ειδικότερα νησιωτικών)
κοινωνιών να βελτιώσουν τις ακτοπλοϊκές μεταφορές και
συνδέσεις ήταν με τη δημιουργία των ναυτιλιακών εταιρειών λαϊκής βάσης. Εντούτοις, αρκετές εταιρείες πτώχευσαν (π.χ. η ΔΑΝΕ στα Δωδεκάνησα) ενώ άλλες έχουν χάσει
το χαρακτήρα της τοπικής λαϊκής βάσης αφού έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο. Με αφορμή την πρωτοβουλία της
Τήλου, όπου ο δήμος αγόρασε πλοίο για την εξυπηρέτηση
των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων από και προς το νησί, θεωρείτε ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει
και να δώσει λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα των ακτοπλοϊκών συνδέσεων ή μπορεί να οδηγήσει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε περιπέτειες;
Είναι αλήθεια πως αρκετοί νησιωτικοί δήμοι, με κορυφαία την
προσπάθεια του αείμνηστου δημάρχου Τήλου Τάσου Αλιφέρη, πρωτοστάτησαν στη δημιουργία ναυτικών εταιρειών
λαϊκής βάσης προκειμένου τα νησιά αυτά να βγουν από την
απομόνωση. Ο μείζων αυτός στόχος επετεύχθη. Ωστόσο, για
διάφορους λόγους έχουν δημιουργηθεί θέματα επιβίωσης
των εταιρειών αυτών, τα οποία η οικονομική κρίση επιτείνει.
Αυτό πρέπει να οδηγήσει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που συμμετέχουν πολλές φορές πλειοψηφικά στη
σύνθεση των εταιρειών αυτών, στο να αντιμετωπίσουν ρεαλιστικά την κατάσταση αυτή και βάσει των νόμων της αγοράς
προς εξεύρεση λύσης, διαφορετικά οι εταιρείες αυτές θα βρίσκονται διαρκώς σε απάνεμα λιμάνια. Αυτό βέβαια δεν απαλNΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Συνέντευξη
λάσσει την πολιτεία από την υποχρέωσή της να διασφαλίζει τη
συγκοινωνία των νησιών μεταξύ τους και με τον εθνικό κορμό.
Στην πρόσφατη επίσκεψή της στην Πάτμο, η υπουργός
Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, αναφερόμενη στον θαλάσσιο τουρισμό έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη των σχετικών υποδομών (όπως μαρίνες με τη συνδρομή του
Λιμενικού Ταμείου) προκειμένου να ενισχυθούν το γιότινγκ και η κρουαζιέρα. Ποιες κατά τη γνώμη σας είναι οι
ελλείψεις στην Κω, στη Ρόδο και στην Πάτμο, νησιά που
αποτελούν πόλους έλξης για την αγορά της κρουαζιέρας
και του θαλάσσιου τουρισμού; Υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης του διεθνούς ενδιαφέροντος και για άλλα νησιά
της περιφέρειάς σας;
Οι Δωδεκανήσιοι στο θέμα του θαλάσσιου τουρισμού αισθάνονται πραγματικά ότι έχουν θησαυρό στα χέρια τους, που
δεν μπορούν όμως να τον εκμεταλλευτούν λόγω της έλλειψης υποδομών. Η λειτουργία των μαρινών στα διεθνώς προβεβλημένα τουριστικά νησιά μας είναι συνθήκη απαράβατη
για την ανάπτυξή τους και την οικονομία μας. Η Κως διαθέτει
περίφημη δημοτική μαρίνα. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τη
Ρόδο και άλλα νησιά μας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στον κόλπο
του Μαρμαρίς και μόνο, στις απέναντι από τη Ρόδο τουρκικές
ακτές, σε ένα μέρος χωρίς αρχαιολογικό ενδιαφέρον και με
φυσικό περιβάλλον σίγουρα όχι καλύτερο από αυτό των νησιών μας, ελλιμενίζονται, εφοδιάζονται, εξοπλίζονται, επισκευάζονται και διαχειμάζουν περισσότερα από δύο χιλιάδες
τουριστικά σκάφη, πολλαπλάσια από όσα θα μπορεί να φιλοξενήσει η Ρόδος, μαζί με τη νέα μαρίνα όταν αυτή λειτουργήσει. Αυτά τα σκάφη ταξιδεύουν, συμμετέχουν σε μεγάλους
ιστιοπλοϊκούς αγώνες γύρω από τα νησιά μας, τα οποία και
επισκέπτονται. Και βεβαίως οι ιδιοκτήτες τους θέλουν να είναι
συχνότερα ή και μόνιμα στη χώρα μας. Μια θλιβερή ιστορία
δεκαετιών. Η ζήτηση είναι έως και πιεστική, αλλά δυστυχώς
η προσφορά απούσα.
Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στον τομέα της κρουαζιέρας. Τα νησιά μας να είναι λιμάνια υποδοχής. Η Ρόδος θα
μπορούσε να έχει εμβληματική θέση ως προορισμός home
port. Δυστυχώς, όμως, χρειάζεται περισσότερη οργάνωση
καθώς και υποδομές.
Τα Δωδεκάνησα είναι παράδεισος, η αγορά το ξέρει και εμείς
συχνά δεν ανταποκρινόμαστε. Αν δεν αλλάξουμε στρατηγική,
ξεπερνώντας τις γραφειοκρατικές και βαθύτατα αντιαναπτυξιακές κρατικιστικές αντιλήψεις και ο παράδεισος θα βάλει
λουκέτο.
Πρόσφατα πέρασαν στο ΤΑΙΠΕΔ μεγάλες εκτάσεις σε τουριστικά ακίνητα της Ρόδου με σκοπό να πωληθούν/δοθούν
προς εκμετάλλευση σε ιδιώτες. Υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις γι’ αυτήν την προοπτική ιδίως σε ό,τι αφορά τη δόμηση
αυτών των εκτάσεων. Ποια η θέση σας επί του ζητήματος;
Στη χώρα μας, έως τώρα, ήταν απαγορευτικό να αξιοποιεί το
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κράτος τη λεγόμενη ιδιωτική του περιουσία. Το ίδιο αξιώνουν
και σήμερα οι δυνάμεις της συντήρησης. Αυτό δεν σημαίνει
μόνον απώλεια εσόδων, αλλά και απαξίωση γενικότερα της
περιουσίας αυτής. Παράδειγμα το γκολφ Αφάντου, όπου η
εγκατάλειψη ήταν κραυγαλέα.
Οι όροι δόμησης είναι αυστηροί, αλλά δεν είναι πλέον απαγορευτικοί για τη λειτουργία τους. Άλλωστε, κανείς σωστός
επενδυτής δεν ενδιαφέρεται να ακολουθήσει ένα αποτυχημένο μοντέλο, που δεν θα προσδίδει βιωσιμότητα στην επένδυσή του. Η προσέλκυση κερδοφόρου, υψηλής ποιότητας,
τουρισμού απαιτεί ανάδειξη του περιβάλλοντος και όχι την
καταστροφή του. Η σημερινή νομοθεσία παρέχει τα εχέγγυα
αυτά. Είναι λάθος να βλέπουμε τον επενδυτή ως εγκληματία
και εχθρό. Όπως επίσης θεωρώ σωστό ότι το κράτος πρέπει
να εκμεταλλεύεται την περιουσία του με την τήρηση κάποιων
αρχών. Μία από αυτές είναι ότι ορισμένες εκτάσεις απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς αποτελούν μη εκχωρήσιμο και προστατευόμενο φυσικό πλούτο της χώρας, για παράδειγμα το
λιμανάκι της Λάρδου. Όπως επίσης η διαφύλαξη του ιστορικού προορισμού κάποιων κτιρίων.
Η Κάλυμνος αποτελεί ιστορική ναυτομάνα. Αν και η τοπική
κοινότητα επιθυμεί την ίδρυση ΑΕΝ στο νησί, ο ΥΝΑ δεν
φαίνεται διατεθειμένος να συστήσει νέες Ακαδημίες, ειδικά
με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιπες.
Ποιες είναι οι σκέψεις και προτάσεις σας στο θέμα αυτό;
Η Κάλυμνος είναι, όπως το λέτε, ναυτομάνα. Πολλοί νέοι
φεύγουν για ναυτικές σπουδές με μεγάλο κόστος και απώλειες για έναν ευαίσθητο εθνικά χώρο. Θεωρώ ότι η Κάλυμνος, με τα δεδομένα αυτά, δικαιούται σχολής ΑΕΝ. Προς την
κατεύθυνση αυτή έχω ήδη κάνει συζητήσεις με τον υπουργό
Ναυτιλίας, ο οποίος δεσμεύθηκε να εξετάσει το θέμα με την
πρέπουσα σοβαρότητα και το σεβασμό στους ανθρώπους αυτούς, που κρατούν ψηλά τη σημαία της Ελλάδας στις θάλασσες του κόσμου.
Τελευταία παρατηρείται μια συντονισμένη προσπάθεια
αφύπνισης της μουσουλμανικής κοινότητας σε Ρόδο και
Κω κατά τα πρότυπα της Δυτικής Θράκης. Ποια προβλέπετε ότι θα είναι η εξέλιξη; Σε ποιες ενέργειες θεωρείτε
ότι πρέπει να εστιάσει η Πολιτεία;
Οι μουσουλμάνοι συμπατριώτες μας στα Δωδεκάνησα μόνο
«εν ύπνω» δεν τελούν για να χρειάζονται «αφύπνιση» από κάποιον. Ήταν, είναι και θα είναι μέρος του τόπου μας, του πολιτισμού του, της ιστορίας του, της οικονομικής και πολιτικής
πορείας του, των θεσμών του, της νιότης μας, των γηρατειών
μας, της παρέας μας, του κύκλου μας και της οικογένειάς μας.
Οι μουσουλμανικές κοινότητες σε Ρόδο και Κω δεν έχουν
πρότυπο που να τους ταιριάζει ή να τους ελκύει .Το αντίθετο
θα έλεγα. Είναι πλήρως ενσωματωμένες και λειτουργούσες
στην εθνική μας πορεία.
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Ακτοπλοΐα

H αδυναμία της ελεύθερης
διαχείρισης στην ακτοπλοΐα
Συνέντευξη του Μιχάλη Σακέλλη, προέδρου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, διευθύνοντος συμβούλου Blue Star Ferries

Το γεγονός της διεύρυνσης της συνεργασίας των ακτοπλοϊκών εταιρειών
Attica Group και ANEK για την εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων στις διεθνείς
γραμμές της Αδριατικής καθώς και στις
ακτοπλοϊκές γραμμές της Κρήτης στάθηκε
το έναυσμα της συζήτησής μας με τον κ. Μιχάλη Σακέλλη. Μια συνομιλία η οποία επεκτάθηκε σε όλες τις τρέχουσες εξελίξεις
γύρω από τα μέτωπα που αντιμετωπίζει ο
κλάδος της ακτοπλοΐας.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχουν κινήσεις
οι οποίες ενδέχεται να αλλάξουν τον ακτοπλοϊκό
χάρτη της χώρας. Τελικά οι συγχωνεύσεις είναι ένας
μονόδρομος για τη βιωσιμότητα του κλάδου;
Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν συζητήσεις σε εξέλιξη ούτε προβλέπω, κάτω από τις σημερινές συνθήκες, οφέλη από πιθανές συγχωνεύσεις. Εάν οι συγχωνεύσεις ήταν μονόδρομος
για την επίλυση των προβλημάτων μας, να είστε βέβαιοι ότι
θα είχαν ήδη γίνει.
Η κοινοπραξία Attica Group-ΑΝΕΚ στις γραμμές του
Ηρακλείου και της Ανκόνα έφερε τα αποτελέσματα
που περιμένατε;
NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Σίγουρα έφερε σημαντικά θετικά αποτελέσματα, κυρίως λόγω
της μείωσης του κόστους λειτουργίας των δύο εταιρειών, ως
απόρροια της πολύ καλής συνεργασίας των διοικήσεων και
των στελεχών τους.
Υπάρχουν σκέψεις για επέκταση αυτής της συνεργασίας και σε άλλες γραμμές ή ακόμη και για μια πιο
στενή συνεργασία ανάμεσα στις δύο εταιρείες;
Ήδη έχει ανακοινωθεί η διεύρυνση της κοινοπραξίας σε όλες
τις γραμμές της Κρήτης και της Αδριατικής.
Πιστεύετε ότι αν δεν προχωρήσουν οι κινήσεις για συνεργασίες, υπάρχει κίνδυνος για την ομαλή λειτουργία
της ακτοπλοϊκής αγοράς της Ελλάδας δημιουργώντας
και προϋποθέσεις αφελληνισμού της;
Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν για να
είναι αποδοτική η διαχείριση των πλοίων μας, είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με άλλες εταιρείες.
Στα πλοία επιβάλλονται υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας οι
οποίες έχουν αποτέλεσμα την αδυναμία ελεύθερης διαχείρισης των πλοίων και βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων, ενώ λαμβανομένης υπόψη της μείωσης της
αγοραστικής δύναμης, οι τιμές των εισιτηρίων δεν είναι δυνατόν να αναπροσαρμοστούν για την κάλυψη της αύξησης
των εξόδων, κυρίως των καυσίμων.
Κάτω από τις συνθήκες αυτές η ανάγκη μείωσης των φόρων
(ΦΠΑ) και άλλων επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στα εισιτήρια είναι αναγκαία. Επίσης, πρέπει να ελεγχθούν οι συντελεστές που διαμορφώνουν τις τελικές τιμές των καυσίμων
και η εφαρμογή μέτρων που ισχύουν και εφαρμόζονται απ’
όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, όπως π.χ. η επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών.
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Πρέπει να είμαστε
ιδιαίτερα περήφανοι
που υπάρχουν εταιρείες
που προκαλούν το ενδιαφέρον ξένων και

σοβαρών
επενδυτών.

Τι συμβαίνει με τα επενδυτικά funds που, σύμφωνα
με πληροφορίες, προσεγγίζουν ήδη τις ακτοπλοϊκές
εταιρείες; Σε σχόλια που δημοσιεύονται στον Τύπο
γίνεται αναφορά περί δυσβάσταχτων όρων.
Είναι έτσι;
Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που υπάρχουν εταιρείες που προκαλούν το ενδιαφέρον ξένων και σοβαρών
επενδυτών. Οι επενδύσεις αυτές εγγυώνται τις μελλοντικές
εξελίξεις, ενώ οι αναφορές σε δυσβάσταχτους όρους είναι
απολύτως λανθασμένες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν πιέσεις από
την τρόικα για πλήρη απελευθέρωση του κλάδου.
Είναι γεγονός; Τι εξελίξεις μπορεί να επιφέρει η πλήρης απελευθέρωση;
Δεν γνωρίζω τα περί τρόικας και πιέσεων.
Έπειτα από αρκετά χρόνια πτώσης στην ακτοπλοϊκή
κίνηση από το λιμάνι του Πειραιά, το 2013 υπήρξαν
τάσεις σταθεροποίησης. Πώς εκτιμάτε την πορεία της
ακτοπλοϊκής κίνησης τα επόμενα χρόνια;

Το 2013 ήταν η πρώτη χρονιά από το 2009 που η κίνηση παρέμεινε σταθερή, ενώ το 2014 αναμένουμε αύξηση, η οποία
όμως δεν θα ξεπεράσει το 3,5%, γεγονός το οποίο δεν θα
επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα των εταιρειών.
Πάντως, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η κίνηση δεν μειώθηκε.
Τούτο οφείλεται στον τουρισμό από το εξωτερικό, ενώ η εσωτερική διακίνηση παρουσιάζει σημαντική πτώση, η οποία μας
ανησυχεί ιδιαίτερα.
Στην ειδησεογραφία ένα από τα κυρίαρχα θέματα
είναι η πώληση του λιμένα Πειραιώς πρωτίστως και
δευτερευόντως της Θεσσαλονίκης. Πώς θεωρείτε ότι
μπορεί να επηρεάσει μία τέτοια εξέλιξη τον κλάδο της
ακτοπλοΐας;
Ο Πειραιάς είναι η μοναδική λύση για τα νησιά μας. Δεν υπάρχει άλλο λιμάνι για την εξυπηρέτηση των 12.500 δρομολογίων των 8.000.000 επιβατών, των 850.000 οχημάτων Ι.Χ.
και των 350.000 φορτηγών που διακινούνται από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Ο Πειραιάς
είναι η ζωή των νησιών μας. Αυτό έχω να πω μόνο.
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Ακτοπλοΐα

Πώς θα επανέλθει η ακτοπλοϊκή
αγορά στις καλές μέρες
Στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Ελούντα, στην
Κρήτη, πραγματοποιήθηκε στις 3-5 Οκτωβρίου 2014 το ετήσιο συνέδριο του ομίλου Grimaldi με τίτλο «XVII Euromed
Convention – from land to sea».
Στο συνέδριο πέρα από θέματα στρατηγικής των εταιρειών του
ομίλου συζητούνται και θέματα ναυτιλιακής πολιτικής αλλά και
κάποια που άπτονται των ναυτιλιακών αγορών. Στο φετινό συνέδριο έδωσαν το «παρών» ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών και λιμενικών οργανισμών από την Ελλάδα, στελέχη εταιρειών της
ναυτιλιακής βιομηχανίας από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες,
καθώς και εκπρόσωποι σημαντικών ευρωπαϊκών οργανισμών
όπως ο γενικός γραμματέας της European Community
Shipowners Association, Patrick Verhoeven.
Το συνέδριο συνέπεσε και με την επέτειο των 40 ετών από την
ίδρυση της Minoan Lines, της εταιρείας μέσω της οποίας δραστηριοποιείται ο όμιλος στην ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά.
Στην τοποθέτησή του ο κ. Αντώνης Μανιαδάκης, διευθύνων
σύμβουλος της Minoan Lines, σκιαγράφησε την υφιστάμενη κατάσταση στην ελληνική ακτοπλοΐα καθώς και τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζει.
Όπως σημείωσε, τα τελευταία χρόνια η αγορά παρουσιάζει σημαντικές απώλειες κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης που
επικρατεί στη χώρα. Εκτίμησε πως το 2014 υπάρχουν προσδοκίες ότι η ελληνική οικονομία θα μπορέσει να ισορροπήσει, ενώ
η ακτοπλοϊκή αγορά θα μπει σε μια περίοδο αναδιοργάνωσης.
Για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος, ο κ. Μανιαδάκης αναφέρθηκε:

• Στην υπερπροσφορά χωρητικότητας, ένα πρόβλημα το οποίο
προϋπήρχε της οικονομικής κρίσης.
• Στον «παράλογο» ανταγωνισμό που επικρατεί μεταξύ των εταιρειών, κυρίως με τη διαμόρφωση τιμών ακόμη και κάτω του
κόστους (dumping prices).
• Στην οικονομική κρίση, η οποία είχε συνέπεια τη μείωση του
ελληνικού ΑΕΠ κατά 30% τα τελευταία έξι χρόνια, τη μεγάλη
ανεργία, που προσεγγίζει το 27%, και φυσικά τη μείωση της
NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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κίνησης στην ακτοπλοΐα, που ήρθε συνεπεία αυτών των παραγόντων.
• Στην αναποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα και την
ύπαρξη ενός ασταθούς πολιτικού περιβάλλοντος με επιπτώσεις στην αδυναμία ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ακτοπλοϊκή αγορά και στα φαινόμενα στρέβλωσης
της αγοράς είτε μέσω της δημιουργίας μονοπωλιακών καταστάσεων σε ορισμένα δρομολόγια είτε με περιπτώσεις υπερπροσφοράς χωρητικότητας σε άλλα, γεγονότα που έχουν
συμβάλει στην αναποτελεσματική αξιοποίηση του στόλου.
• Στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες αυξήθηκαν πάνω από 100%
την τελευταία δεκαετία.
• Στον υψηλό τραπεζικό δανεισμό και στα σημάδια κάμψης της
αγοράς μεταχειρισμένων πλοίων.
• Στις πολύ υψηλές, αθροιστικά, ζημίες, οι οποίες διαμόρφωσαν
τη χρηματοοικονομική διάρθρωση αρκετών εταιρειών του κλάδου σε αρνητικά επίπεδα.
Κάνοντας λόγο για τις μελλοντικές ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν για τις εταιρείες της ακτοπλοϊκής αγοράς, ο κ. Μανιαδάκης
στην ομιλία του επικεντρώθηκε:
• Στη μείωση της υπερβάλλουσας χωρητικότητας και του δανεισμού.
• Στον εξορθολογισμό των δρομολογίων, κάτι που θα έχει θετικά
αποτελέσματα στο βαθμό αξιοποίησης του στόλου, αλλά και
στα έσοδα ανά διανυόμενο ναυτικό μίλι.
• Στις πολιτικές για πλεύση με χαμηλότερες ταχύτητες, αλλά και
στα διάφορα μέτρα που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν για τη
μείωση της κατανάλωσης καυσίμων.
• Στη συμπίεση του κόστους λειτουργίας και πωλήσεων, καθώς
και του διοικητικού κόστους, μέσω της επίτευξης οικονομιών
κλίμακας.
• Σε σχέδια ενοποίησης υπό το πρίσμα ρεαλιστικών όρων και
συνθηκών, με στόχευση στις συνέργειες, ώστε να διασφαλιστεί
η χρηματοοικονομική σταθερότητα των νέων εταιρικών οντοτήτων, οι οποίες θα έχουν και καλύτερη πρόσβαση στις χρηματοδοτικές αγορές.
• Στην επιτυχή αναμόρφωση της ελληνικής ακτοπλοΐας, η οποία
είναι προαπαιτούμενο για την αναβάθμιση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες ακόμη και σε χαμηλότερες τιμές, κάτι που αναμένεται ότι θα τονώσει τη χαμηλή
ζήτηση.
Η τοποθέτηση του κ. Μανιαδάκη επί της ουσίας «δείχνει» τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν τόσο οι ακτοπλοϊκές εταιρείες όσο και το κράτος, σε μια προσπάθεια να επανέλθει η
ακτοπλοϊκή αγορά στις καλές ημέρες.
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Ειδήσεις από την ελληνική

λιμενική βιομηχανία
Το ξεχασμένο λιμάνι της Αμφίπολης
Το Λιμενικό Ταμείο
Αμφίπολης πρόκειται να
μελετήσει το θέμα αδειοδότησης υδατοδρομίου
στο λιμάνι της πόλης,
μετά το ενδιαφέρον που
έδειξαν τις τελευταίες
ημέρες εταιρείες υδροπλάνων να εντάξουν στα
δρομολόγιά τους τον συγκεκριμένο προορισμό.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο
Αμφίπολης, Κώστα Με-

λίτο, οι εταιρείες ζητούν
από το Λιμενικό Ταμείο να
δοθεί άδεια προσέγγισης
στα υδροπλάνα που διαθέτουν προκειμένου να
μεταφέρονται τουρίστες
από όλη την Ελλάδα, με
προορισμό την Αρχαία
Αμφίπολη.
Ο κ. Μελίτος σημείωσε
πως ο δήμος θα προβεί
άμεσα στις απαραίτητες
ενέργειες μέσω του Λιμε-

«Ναι» στην ευελιξία
των Λιμενικών Ταμείων

Διαβάσαμε ότι το δημοτικό
συμβούλιο της πόλης του Πειραιά υιοθέτησε την πρόταση
του δημάρχου Γιάννη Μώραλη
για ίδρυση Λιμενικού Ταμείου
που θα ανήκει κατά 100% στον
Δήμο Πειραιά.
Παράλληλα αποδέχτηκε την
πρόταση για την υπογραφή
σύμβασης παραχώρησης, από
το ελληνικό Δημόσιο, της διαχείρισης της χερσαίας ζώνης
του λιμανιού στο πλαίσιο των
γεωγραφικών ορίων της πόλης,
που θα περιλαμβάνει την ακτοπλοΐα και την κρουαζιέρα.
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Πιστεύουμε ότι τα λιμενικά
ταμεία παραδοσιακά δεν
ήταν επιτυχημένα ως φορείς
λιμενικής δραστηριότητας.
Η ανάμειξη της πόλης του
Πειραιά στη διαμόρφωση
των πολιτικών που ακολουθούνται στο λιμάνι είναι ευπρόσδεκτη και αυτονόητη.
Όμως η μορφή την οποία θα
λάβει αυτή η συνεργασία
πρέπει να είναι ευέλικτη,
ώστε να μην υπόκειται στις
δυσλειτουργίες των λιμενικών ταμείων που όλοι γνωρίζουμε.

νικού Ταμείου και του δημοτικού συμβουλίου,
προκειμένου να δημοσιευτεί, με ανοιχτό διαγωνισμό, η εκδήλωση
ενδιαφέροντος για τη
χρήση του λιμένα ως
υδατοδρομίου, ώστε να
προσέλθουν όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες.
Σημειώνεται ότι το λιμάνι
της Αμφίπολης, γνωστό
στα νεότερα μεταπολε-

μικά χρόνια ως μεγάλο
εμπορικό και επιβατικό
λιμάνι, βρίσκεται σε απόσταση μόλις 2,5 χιλιόμετρων από το λόφο Καστά
της Αρχαίας Αμφίπολης,
όπου η αρχαιολογική
σκαπάνη έχει κατορθώσει
με τα ευρήματά της να
κεντρίσει το ενδιαφέρον
της υφηλίου.

Φιλικός διακανονισμός με φόντο
τον προβλήτα ΙΙΙ
Το Ελεγκτικό Συνέδριο με απόφασή του (υπ’ αρ. 3377/2014) αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει κώλυμα στην υπογραφή του σχεδίου της
δεύτερης τροποποιητικής σύμβασης μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ
Α.Ε. Βάσει της απόφασης ο φιλικός διακανονισμός των δύο εταιρειών για την κατασκευή του δυτικού προβλήτα ΙΙΙ του Σταθμού
Εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά αναμένεται ότι θα
εγκριθεί και θα προχωρήσει άμεσα.
Ήδη ο πρόεδρος του ΟΛΠ Γιώργος Ανωμερίτης συγκάλεσε έκτακτο Δ.Σ. προκειμένου να αποφασίσει για τη σύγκληση έκτακτης
γενικής συνέλευσης της εταιρείας με μοναδικό θέμα την έγκριση
του κειμένου της συμφωνίας. Στο κείμενο προβλέπεται η πραγματοποίηση επενδύσεων συνολικού ύψους 230.000.000 ευρώ και
εκτός από την επέκταση του δυτικού τμήματος του προβλήτα ΙΙΙ
περιλαμβάνει την κατασκευή για λογαριασμό της ΟΛΠ Α.Ε. του
νέου προβλήτα πετρελαιοειδών καθώς και επενδύσεις αναβάθμισης του μηχανολογικού εξοπλισμού στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ.
Με την επέκταση του προβλήτα ΙΙΙ η συνολική ετήσια δυναμικότητα
της ΣΕΠ Α.Ε. θα ανέλθει στα 6.200.000 TEU ενώ μαζί με τον τερματικό σταθμό που διαχειρίζεται ο ΟΛΠ η συνολική δυναμικότητα
του λιμανιού θα φτάσει τα 7.200.000 TEU.
Το θέμα είναι η στάση που θα κρατήσει το ΤΑΙΠΕΔ στη γενική συνέλευση, μιας και είναι ο μεγαλομέτοχος του λιμένα, καθώς δεν
είχε αντιμετωπίσει θετικά εξαρχής το ζήτημα του φιλικού διακανονισμού.
Ο λόγος είναι ο εν εξελίξει διαγωνισμός ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ
και μία συμφωνία αυτού του μεγέθους καθιστά τη ΣΕΠ κυρίαρχο
του λιμανιού. Ως εκ τούτου, το ΤΑΙΠΕΔ φοβάται μήπως ατονήσει
το ενδιαφέρον των υπόλοιπων εταιρειών (πλην COSCO), ενώ και
για την ίδια την COSCO υπάρχει το ενδεχόμενο να αρκεστεί στη
σχεδόν μονοπωλιακή θέση που θα αποκτήσει στο λιμάνι (86% της
συνολικής χωρητικότητας του ΣΕΜΠΟ) και να μην πάρει «ζεστά»
την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΟΛΠ Α.Ε.
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Αερομεταφορές

Αξιολόγηση της τουριστικής κίνησης
στα ελληνικά αεροδρόμια

Από το κλείσιμο της προηγούμενης τουριστικής περιόδου, οι πρώτες ενδείξεις για την τουριστική κίνηση του 2014 ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, ωθώντας το αρμόδιο υπουργείο
να θέσει στόχο-ρεκόρ για τις αφίξεις τουριστών την τρέχουσα χρονιά.
Ο στόχος αυτός έχει ήδη αναθεωρηθεί προς τα πάνω για τρίτη φορά, με την τελευταία
εκτίμηση να κάνει λόγο για 21,2 εκατ. αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα.

ια πολλούς ο στόχος αυτός θεωρείται εφικτός και σε
αρκετές τουριστικές περιοχές της χώρας επιβεβαιώνεται η ανοδική πορεία. Σημαντικό ποσοστό της αύξησης
αντανακλάται και στις αφίξεις που πραγματοποιούνται στα αεροδρόμια της χώρας από πτήσεις εξωτερικού. Σύμφωνα με
τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας, η αύξηση στις αφίξεις τουριστών από πτήσεις
του εξωτερικού έφτασε το 15,2% την περίοδο ΙανουαρίουΙουνίου 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το
2013. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οι αφίξεις πτήσεων
εξωτερικού ανήλθαν σε 6.074.752 και ο αριθμός των πτήσεων εξωτερικού σε 88.692. Αν μάλιστα επικεντρωθούμε στο
τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, που αποτελεί την απαρχή της τουριστικής περιόδου, τότε θα παρατηρήσουμε ότι η αύξηση των
αφίξεων διαμορφώθηκε στο 16,1% καθώς 5.104.632 επιβάτες ήρθαν στη χώρα μας μέσω 70.559 πτήσεων, όταν τα αντίστοιχα μεγέθη για το ίδιο τρίμηνο του 2013 ήταν 4.396.484
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επιβάτες και 61.257 πτήσεις.
Όπως είναι αναμενόμενο, μεγάλο μερίδιο της κίνησης και της
συνεπακόλουθης αύξησης αντιστοιχεί, για μία ακόμη χρονιά,
στα αεροδρόμια της χώρας που βρίσκονται σε τουριστικούς
προορισμούς όπως η Ρόδος, το Ηράκλειο, η Σαντορίνη, η Μύκονος κ.ά. Μέσα από την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο πίνακας
παρουσιάζει τις μεταβολές σε βασικές κατηγορίες κίνησης για
τα κυριότερα ελληνικά αεροδρόμια για την περίοδο ΑπριλίουΙουνίου 2014 και τη διαφορά σε σχέση με την ίδια περίοδο
το 2013.
Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων, μόλις τρία αεροδρόμια εμφανίζουν μείωση (στις πτήσεις αλλά και στον
αριθμό των αφίξεων επιβατών) και πιο συγκεκριμένα τα αεροδρόμια της Κεφαλονιάς, του Αράξου και της Αγχιάλου. Στον
αντίποδα, όλα τα αεροδρόμια των τουριστικών περιοχών της
χώρας παρουσιάζουν σημαντική αύξηση στη διακίνηση. Η Κα-
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λαμάτα και η Μυτιλήνη παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στις αφίξεις επιβατών, με 57,69% και 50,43%,
αντίστοιχα, και ακολουθούν η Μύκονος με 45,11%, η Σαντορίνη με 26,15%, τα Χανιά με 23,75% και τέλος η Αθήνα με
23,08%.
Τα δεδομένα του πίνακα επιβεβαιώνουν εν μέρει την αύξηση
της τουριστικής κίνησης που παρατηρείται στην αγορά, αλλά
και τις ανακοινώσεις αρκετών αεροπορικών εταιρειών, οι
οποίες πολλαπλασίασαν τις προσφερόμενες θέσεις πτήσεων
εξωτερικού προς και από την Ελλάδα είτε με δρομολόγηση
μεγαλύτερων αεροσκαφών, είτε με την έναρξη νέων δρομολογίων, είτε με την αύξηση του αριθμού των πτήσεων σε συγκεκριμένα δρομολόγια. Θα πρέπει βέβαια κάποια στιγμή το
ελληνικό κράτος να προχωρήσει σε μια συνολική αξιολόγηση
των αεροδρομίων της χώρας και να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες επενδύσεων, υπό το πρίσμα και της υπό εξέλιξη ιδιωτικοποίησης αρκετών περιφερειακών αεροδρομίων, καθώς
αρκετά αεροδρόμια της χώρας λειτουργούν στο μέγιστο της
χωρητικότητάς τους.

Αεροδρόμιο

Πτήσεις
εξωτερικού
Απρίλιος-Ιούνιος
2013

Πτήσεις
Διαφορά
εξωτερικού
%
Απρίλιος-Μάιος
2014

Αφίξεις
επιβατών
Απρίλιος-Ιούνιος
2013

Αθηνών

18.305

21.209

15,86

1.130.633

1.391.603

23,08

2.170.336

2.650.050

22,10

Ηρακλείου

9.920

11.137

12,27

802.625

883.351

10,06

1.469.456

1.634.098

11,20

Ρόδου

Αφίξεις
Διαφορά
επιβατών
%
Απρίλιος-Ιούνιος
2014

Συνολική κίνηση
εξωτερικού
(αφίξεις
& αναχωρήσεις)
2013

Συνολική κίνηση Διαφορά
εξωτερικού
%
(αφίξεις
& αναχωρήσεις)
2014

6.875

8.082

17,56

588.073

649.893

10,51

1.065.430

1.190.743

11,76

Θεσσαλονίκης 6.366

7.264

14,11

396.850

460.867

16,13

722.491

860.019

19,04

Χανίων

3.662

4.489

22,58

300.157

371.451

23,75

551.544

685.558

24,30

Κέρκυρας

3.963

4.460

12,54

304.010

339.850

11,79

551.775

617.080

11,84

Κω

3.871

4.226

9,17

301.240

325.168

7,94

548.189

593.381

8,24

Ζακύνθου

1.809

2.201

21,67

153.007

182.266

19,12

272.398

326.444

19,84

Σαντορίνης

1.098

1.312

19,49

70.016

88.322

26,15

130.800

165.635

26,63

Κεφαλονιάς

907

842

-7,17

67.509

66.653

-1,27

122.299

120.171

-1,74

Μυκόνου

706

999

41,50

41.758

60.595

45,11

74.792

110.566

47,83

Ακτίου

621

734

18,20

51.293

57.766

12,62

92.134

106.135

15,20

Σκιάθου

521

604

15,93

37.707

43.440

15,20

66.797

76.673

14,79

Σάμου

469

566

20,68

32.734

40.131

22,60

58.411

72.096

23,43

Καλαμάτας

400

519

29,75

18.144

28.611

57,69

33.401

52.650

57,63

Μυτιλήνης

298

408

36,91

18.603

27.985

50,43

34.380

50.599

47,18

Καβάλας

342

396

15,79

23.377

24.837

6,25

41.607

44.045

5,86

Αράξου

350

330

-5,71

22.142

21.877

-1,20

39.527

38.488

-2,63

Αγχιάλου

316

248

-21,52

15.849

11.780

-25,67

30.071

21.752

-27,66

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
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Επικαιρότητα

Αντικύθηρα:
Το πιο διάσημο ναυάγιο
από την αρχαιότητα
• Τι δείχνουν τα αποτελέσματα των
ερευνών
• Το επόμενο ερευνητικό βήμα,
η συστηματική ανασκαφή του χώρου

H υπερσύγχρονη υποβρύχια έρευνα που συντελέστηκε στο ναυάγιο των Αντικυθήρων -από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου- έφερε στο φως
σημαντικά ευρήματα, που ίσως οδηγήσουν σε ένα
καινούργιο ανασκαφικό μέτωπο.
Ο Μπρένταν Φόλεϊ, αρχαιολόγος του Woods Hole
Oceanographic Institution και συνυπεύθυνος για
την επιχείρηση, χαρακτήρισε το ναυάγιο «πιθανόν
το σημαντικότερο, το πιο διάσημο ναυάγιο από την
αρχαιότητα».
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τις ανασκαφές, οι αρχαιολόγοι είχαν στη διάθεσή τους
εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας καθώς και το πολυφωτογραφημένο ειδικό σκάφανδρο Exosuit. (Πρόκειται για
ένα ατμοσφαιρικό σύστημα κατάδυσης, που αρχικά σχεδιάστηκε για την υπεράκτια εξερεύνηση κοιτασμάτων πετρελαίου.)
«Αναδιαμορφωμένη για τη συγκεκριμένη αποστολή, προσφέρει
εκτεταμένο χρόνο παραμονής στο βυθό και στο χώρο του ναυαγίου», είχε σημειώσει ο κ. Φόλεϊ. Κάτι που δεν κατέστη δυνατό,
αφού λόγω των ισχυρών ανέμων το ρομπότ πραγματοποίησε
μόνο μία δοκιμαστική κατάδυση.
Τα αποτελέσματα των ερευνών μιλούν για την πιθανότητα και
δεύτερου ναυαγίου, ενώ τα μέχρι σήμερα ευρήματα είναι, μεταξύ
άλλων, ένα χάλκινο δόρυ με σαυρωτήρα και ένας χάλκινος δακτύλιος, προσαρμοσμένος σε χάλκινο καρφί.
Στη διάρκεια της έρευνας πραγματοποιήθηκε η ακριβής τοπογραφική αποτύπωση της θέσης του ναυαγίου και δημιουργήθηκε τρισδιάστατο μοντέλο της βυθομετρικής και φωτογραφικής απεικόνισης.
Παράλληλα, έγινε σαφέστερη η εικόνα του ναυαγίου και η διάταξή του στο χώρο, ενώ η δοκιμή νέων τεχνικών κατάδυσης και
τεχνικών μέσων βοήθησε για τον προγραμματισμό του επόμενου
ερευνητικού βήματος, της συστηματικής ανασκαφής του χώρου.
Να θυμίσουμε ότι το ναυάγιο ανακαλύφθηκε το 1900, όταν
σφουγγαράδες από τη Σύμη αγκυροβόλησαν κατά μήκος της
ανατολικής ακτής του νησιού, περιμένοντας να κοπάσει μια άγρια
καταιγίδα, πάνω από αυτό που έμελλε να συγκλονίσει ολόκληρο
τον αρχαιολογικό κόσμο. Κάτω από τα νερά βρισκόταν ένα απίστευτο ναυάγιο, κρυμμένο για χιλιάδες χρόνια, και καθώς η περιοχή εξερευνήθηκε το επόμενο έτος, αποκαλύφθηκαν
ανθρωπίνων διαστάσεων χάλκινα αγάλματα και αξιόλογα έργα
τέχνης. Ανάμεσά τους ο περίφημος μηχανισμός των Αντικυθήρων. Τα διαβρωμένα σε μεγάλο βαθμό χάλκινα κομμάτια του μηχανισμού ήταν αυτό που οι αρχαιολόγοι περιέγραψαν ως τον
πρώτο υπολογιστή του κόσμου, σχεδιασμένο τον 1ο αιώνα π.Χ.
Φτιαγμένος για να παρακολουθεί το αστρονομικό ημερολόγιο
και τις σεληνιακές κινήσεις, μετέπειτα ανάλυση της ραδιολογικής
εικόνας του μηχανισμού αποκάλυψε 30 περίπλοκους τροχούς.
Οι υποβρύχιες ανασκαφές έγιναν υπό την εποπτεία της διεύθυνσης Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων με τη συμμετοχή διεθνούς
ομάδας αρχαιολόγων.
Ανάμεσα στους χορηγούς της έρευνας είναι και ο κ. Πάνος Λασκαρίδης, πρόεδρος του Ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη», ο
οποίος και παραχώρησε το ιδιόκτητο σκάφος «Γλάρος» που χρη-
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σιμοποιήθηκε ως πλοίο-φορέας για το αυτόνομο υποβρύχιο
όχημα και για ενδιαίτηση και υλικοτεχνική υποστήριξη στην περιοχή των ερευνών, καθώς και το «Costa Navarinο» της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου.
Με την ολοκλήρωση της πρώτης αυτής φάσης των ερευνών, ο
κ. Πάνος Λασκαρίδης δήλωσε:
«Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση λάβαμε μέρος στην ενάλια
έρευνα στο ναυάγιο των Αντικυθήρων. Η στενή συνεργασία μεγάλου αριθμού κορυφαίων επιστημόνων από διαφορετικές
χώρες αποτελούσε, από την αρχή, εγγύηση της επιτυχίας. Με τα
μέσα που διαθέσαμε, εμείς και οι άλλοι χορηγοί, βοηθήσαμε να
πετύχει μια αρχαιολογική ανασκαφή πολύ σημαντική για τη χώρα
μας και τον κόσμο. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμμετείχαν
στην ομάδα, είτε στο πεδίο των ερευνών είτε από την ξηρά, στα
Αντικύθηρα, στην Αθήνα και στο εξωτερικό».
Το Ίδρυμα «Αικατερίνης Λασκαρίδη» παρείχε στην ομάδα έρευνας όλες τις υποδομές και ακαδημαϊκές του δυνατότητες κατά
την προετοιμασία και την εκτέλεση των ερευνών. Επίσης, στους
χώρους του Ιδρύματος έλαβαν χώρα επιστημονικές ανακοινώσεις των μελών της αποστολής καθώς και άλλες εκδηλώσεις με
σκοπό την ενημέρωση επιστημόνων και του ευρύτερου κοινού
για τα αποτελέσματα και συμπεράσματα των ερευνών. Στόχος
είναι αυτά τα αποτελέσματα και συμπεράσματα από το όλο εγχείρημα να τροφοδοτήσουν σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων
που το Ίδρυμα προσφέρει σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, και να αποτελέσουν αντικείμενο της εκδοτικής δραστηριότητας του Ιδρύματος. Ήδη στα εκπαιδευτικά του προγράμματα
περιλαμβάνεται πρόγραμμα με θέμα «Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων: Αστρονομία και τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα», που
απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υποστηρίζεται από μέλη της διεθνούς ερευνητικής ομάδας An-

tikythera Mechanism Research Project (AMRP), η οποία πρωτοστάτησε στην πρόσφατη διερεύνηση και αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για το μηχανισμό των Αντικυθήρων.
Σημειώνεται πως η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από πόρους που
εξασφάλισαν το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο του Woods Hole και
η μη κερδοσκοπική εταιρεία «Αργώ», η οποία ιδρύθηκε για την
υποστήριξη της έρευνας. Επίσης, την έρευνα υποστήριξε το Πολεμικό Ναυτικό με δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών και διαθέτοντας τη φραγματοθέτιδα «Θέτις».
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα του Ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη»:
http://www.laskaridou.gr/article.php?view=414
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Ναυτιλιακές ειδήσεις

Το παρόν και το μέλλον
της ελληνικής ναυτιλίας
Συνέδριο του Ιδρύματος
«Μαρία Τσάκου»
Η θέση της ναυτιλίας τον 21ο
αιώνα και οι προετοιμασίες που
πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος ήταν το θέμα του
διεθνούς συνεδρίου που διοργάνωσε το Ίδρυμα «Μαρία Τσάκου» - Διεθνές Κέντρο Ναυτικής
Έρευνας και Παράδοσης σε συνεργασία με την Capital Link.
Το συνέδριο είχε σκοπό να
δώσει την ευκαιρία σε Έλληνες
και ξένους ειδήμονες της ναυτιλίας να εξετάσουν και να αναλύσουν θέματα που σχετίζονται
με την παρούσα και μελλοντική
κατάσταση στο χώρο της διεθνούς βιομηχανίας, των θαλασσίων μεταφορών, υπό το
καθεστώς των ραγδαίων πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών
εξελίξεων
που
παρατηρούνται σε παγκόσμια
κλίμακα.
Ενδιαφέρουσα ήταν η τοποθέτηση του captain Παναγιώτη
Τσάκου, ο οποίος επισήμανε
μεταξύ άλλων:
«Πρώτον, θα ήθελα να αναφέρω ότι όλοι πρέπει να επενδύσουμε χρόνο και προσπάθεια
και να διοχετεύσουμε τους πόρους μας προς μία και μόνο
προτεραιότητα: το ανθρώπινο
στοιχείο, τους ναυτικούς μας,

που είναι πράγματι το πιο σημαντικό κεφάλαιο που έχουμε.
Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε
πως οι επιδεξιότητες και η ναυτοσύνη των ναυτικών μας είναι
το κλειδί για να επιτύχουμε μια
ασφαλή και βιώσιμη ναυτιλία»,
και πρόσθεσε:
«Η δουλειά του ναυτικού θα
πρέπει να είναι ένα υψηλής
εκτίμησης επάγγελμα, που θα
παρέχει ευχαρίστηση, ασφάλεια, θα ανοίγει νέους ορίζοντες, θα είναι μια απασχόληση με
υψηλό ενδιαφέρον και, πάνω
από όλα, θα παρέχει το αίσθημα
ότι όλοι ανήκουμε σε μια οικογένεια που περικλείει τη στοργή
όλων των μελών της, την
αγάπη και την αφοσίωση ανεξαρτήτως εθνικότητας και αρμοδιότητας, είτε αυτή είναι στα
πλοία είτε στη στεριά».
Στη συνέχεια, ο Έλληνας πλοιοκτήτης αναφέρθηκε στις επενδύσεις:
«Δεύτερον, θα πρέπει να φροντίσουμε εμείς οι ίδιοι οι μελλοντικές επενδύσεις να γίνονται με
μέτρο και σωφροσύνη. Μόνον
έτσι θα διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ναυτικής βιομηχανίας. Επιπροσθέτως, είναι
ανάγκη ο ανθρώπινος παράγοντας να εξοικειωθεί με τη σύγχρονη
τεχνολογία
του
εξοπλισμού των πλοίων μας,

Νέες περικοπές
προσωπικού
στη Lloyds Banking
Group

πράγμα που απαιτεί εκπαίδευση, κατάρτιση και χρόνο.
Τρίτον, θα πρέπει τo επίπεδο της
ασφάλειας και η προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος να
αποτελούν πρωταρχικές μέριμνές μας. Προτεραιότητα που
προκύπτει άλλωστε από την
αγάπη μας για τη θάλασσα και
το σεβασμό στον πλανήτη μας»,
και ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του λέγοντας:
«Ως ναυτικός νιώθω ότι θα πρέπει να εκφράσω τις ανησυχίες
μου για τους συνεχώς αυξανόμενους κανονισμούς, όχι μόνο
σε αριθμούς αλλά και σε πολυπλοκότητα. Πιστεύω πως
έφτασε ο καιρός να αρχίσουμε
να σκεφτόμαστε όχι μόνο την
υιοθέτηση νέων κανονισμών,
αλλά και πώς να εφαρμόσουμε
πρακτικά και αποτελεσματικά
τους ήδη υπάρχοντες».

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters η
βρετανική τράπεζα Lloyds
ετοιμάζεται να απολύσει το
10% του προσωπικού της.
Η είδηση του διεθνούς πρακτορείου αναφέρει πως η τράπεζα σχεδιάζει να μειώσει το
προσωπικό της κατά 10% τα
επόμενα τρία
χρόνια, μια κίνηση που γίνεται
στο
πλαίσιο της
νέας στρατηγικής του CEO
της, Antonio
Horta-Osorio.
Το σχέδιο του κ. Horta-Osorio
περιλαμβάνει το κλείσιμο ορισμένων υποκαταστημάτων
της τράπεζας, ως αποτέλεσμα
του μεγάλου αριθμού των συναλλαγών που γίνονται πλέον
διαδικτυακά.
Η τράπεζα έχει στο παρελθόν
προχωρήσει σε μεγαλύτερη
μείωση προσωπικού, 30.000
υπαλλήλων το 2009, μετά την
οικονομική κρίση και το πακέτο διάσωσης που δέχτηκε
από τη βρετανική κυβέρνηση.

Η ασφάλεια και η ενημέρωση για την προώθηση
των βέλτιστων πρακτικών στη ναυτιλία
Ολοκληρώθηκε το 5ο ετήσιο SAFETY4SEA Forum, συγκεντρώνοντας 500 εκπροσώπους της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας
από 270 εταιρείες και οργανισμούς. Κατά την εναρκτήρια ομιλία του
ο κ. Απόστολος Μπελόκας, ως επιμελητής του συνεδρίου, τόνισε ότι
βασικός στόχος αυτής της κοινωφελούς εκδήλωσης είναι η ενίσχυση
της ασφάλειας με την ενημέρωση και προώθηση των βέλτιστων
πρακτικών για τον κλάδο της ναυτιλίας και ανακοίνωσε την πλήρη
υποτροφία που παρέχει το SAFETY4SEA σε συνεργασία με το ALBA,
στο μεταπτυχιακό MSc in Shipping Management, καθώς επίσης και
την έναρξη του GREEN4SEA.com, του νέου ναυτιλιακού portal που
θα ενημερώνει καθημερινά τη ναυτιλιακή κοινότητα με τις τελευταίες
εξελίξεις από το περιβάλλον της ναυτιλίας, όπως για παράδειγμα τις
εξελίξεις για το έρμα, τις εκπομπές ρύπων από τα πλοία, πρακτικές
για αειφόρο ανάπτυξη, χρήση LNG ως καυσίμου για τα πλοία κ.ά.
NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Απειλείται το καθεστώς αποζημίωσης
ναυτιλιακής ρύπανσης

Οι διακινητές
λαθρομεταναστών
στρέφονται
σε νέες αγορές
Τον Οκτώβριο, η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Migrant Oﬀshore Aid Station (MOAS)
διέσωσε 274 ανθρώπους, εκ
των οποίων οι 200 κατάγονταν
από τη Συρία.
Επικεφαλής της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης δήλωσε ότι οι
διακινητές έχουν στραφεί σε μια
νέα «αγορά» καθώς οι Σύροι
πρόσφυγες αποφέρουν περισσότερα χρήματα από τους
Αφρικανούς, τους οποίους διακινούσαν έως τώρα.
Με μεγαλύτερο κόμιστρο, οι

Σύμφωνα με το
Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο
(ICS), το υφιστάμενο καθεστώς
αποζημίωσης σε περιπτώσεις
θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο που προκαλούν τα
πλοία, ενδέχεται να τεθεί υπό
αμφισβήτηση.
Αιτία, η απόφαση ορισμένων
κυβερνήσεων για την ακύρωση
του ισχύοντος καθεστώτος
(1971 International Oil Pollution Compensation Fund).
Ειδικότερα, η ναυτιλιακή κοινότητα υποστηρίζει πως η παραπάνω απόφαση ενδέχεται να
δημιουργήσει σειρά προβλημάτων κυρίως λόγω των υφιστά-

μενων απαιτήσεων για αποζημιώσεις (claims).
Το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο τονίζει πως οι κυβερνήσεις
που έχουν προχωρήσει στην
παραπάνω απόφαση δεν έχουν
συλλογιστεί πλήρως τις μακροπρόθεσμες συνέπειες αυτής της
δράσης.
«Είναι σημαντικό οι φορείς να
κατανοήσουν πως αυτές οι αθέλητες συνέπειες είναι πραγματικές», υποστήριξε ο γενικός
γραμματέας του ICS, Peter
Hinchliﬀe.
Ακόμη, ανέφερε πως το ICS
ελπίζει πως οι κυβερνήσεις θα
πράξουν λογικά και δεν θα

προχωρήσουν σε αυτήν την
ενέργεια.
Εδώ και τέσσερις δεκαετίες, το
υφιστάμενο καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο τα κόστη μοιράζονται ανάλογα μεταξύ των
ιδιοκτητών των φορτίων και
των ιδιοκτητών των πλοίων,
παρέχει άμεσες και αποτελεσματικές αποζημιώσεις σε
όσους θίγονται από περιστατικά
ρύπανσης.
Το υπάρχον καθεστώς ορίζεται από την 1971 International Convention on the
Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution.

IDC: Υπέρ ΟΜΥΛΕ για τις ιδιωτικοποιήσεις
λιμένων

Το Διεθνές Συμβούλιο
Λιμενεργατών (IDC) σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει πλήρως
NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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τη στάση των Ελλήνων λιμενεργατών ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις των λιμένων Πειραιά
και Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το IDC, τα λιμάνια
παράγουν και δημόσια αγαθά
ενώ συνεισφέρουν πολλαπλώς
στην ελληνική οικονομία και η
ιδιωτικοποίησή τους θα έχει
επίπτωση στην οικονομία και
την κοινωνία τόσο σε εθνικό
όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Μάλιστα, τονίζει ότι η πολιτική

που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση είναι ίδια με αυτήν
που εφάρμοσε η Θάτσερ στη
Μεγάλη Βρετανία τη δεκαετία
του ’80.
Η IDC δηλώνει ότι θα στηρίξει
οποιαδήποτε προσφυγή της
Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ) τόσο
στα ευρωπαϊκά όσο και στα
εθνικά δικαστήρια, ενώ θα
λάβει πρωτοβουλίες και για πανευρωπαϊκές κινητοποιήσεις.

πρόσφυγες έχουν τη δυνατότητα παροχής σωσιβίου και καλύτερης θέσης στο πλοίο,
επισημαίνει ο ιδρυτής της
MOAS, Christopher Catrambone. «Συνήθως το χειμώνα η
μετανάστευση μειώνεται εξαιτίας των δυσμενών καιρικών
συνθηκών, αλλά λόγω των φετινών πολιτικών εξελίξεων η κίνηση αναμένεται να είναι η ίδια
με τις υπόλοιπες εποχές», υποστήριξε.
Από την αρχή της λειτουργίας
της, στις 25 Αυγούστου 2014, η
MOAS έως σήμερα έχει διασώσει περισσότερους από 2.500
μετανάστες που προσπαθούσαν
να περάσουν στην Ευρώπη.
Ο κ. Catrambone τόνισε επίσης
πως «η μεγαλύτερη πρόκληση
που αντιμετωπίσαμε ήταν η
εξεύρεση των κεφαλαίων για να
καταστήσουμε την οργάνωση
βιώσιμη, καθώς η διευθέτηση
των νομικών θεμάτων ήταν για
εμάς σχετικά εύκολη».
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Go-Maritime: Η πύλη εισόδου για την καριέρα στον ναυτιλιακό κλάδο
Η διαδικτυακή πύλη εισόδου Go-Maritime έχει στόχο να προσελκύσει το ενδιαφέρον των νέων
για καριέρα στον ναυτιλιακό κλάδο της Ευρώπης. Απευθύνεται σε μαθητές και νέους επαγγελματίες προκειμένου να τους παρουσιάσει το εύρος επιλογών επαγγελματικής σταδιοδρομίας,
τόσο στη θάλασσα όσο και σε ναυτιλιακά επαγγέλματα στην ξηρά: www.go-maritime.net
Ο ναυτιλιακός κλάδος στην Ευρώπη
προσφέρει μεγάλο εύρος επιλογών για
σταδιοδρομία, τόσο στη θάλασσα όσο
και στην ξηρά, από μηχανικός πλοίων
έως ναυτιλιακός δικηγόρος και από
πλοίαρχος έως υπεύθυνος εφοδιαστικής αλυσίδας. Προκειμένου να παρουσιαστούν τα επαγγέλματα και οι
προοπτικές σταδιοδρομίας σε αυτά
στους μαθητές, στους νέους επαγγελματίες και σε εκείνους που βρίσκονται ήδη για κάποιο χρονικό διάστημα στην αγορά εργασίας, αναπτύχθηκε η διαδικτυακή πύλη εισόδου Go-Maritime. Το πρόγραμμα
για την ανάπτυξη της πύλης χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση προκειμένου να βελτιώσει την εικόνα των ναυτιλιακών επαγγελμάτων και να προσελκύσει νέους που θα θελήσουν να σταδιοδρομήσουν στον ναυτιλιακό κλάδο.
Κατάδυση στον κόσμο της ναυτιλίας
Εικόνες, διαδραστικοί χάρτες, κινούμενα σχέδια και ταινίες προσφέρουν μια ρεαλιστική ματιά στο συναρπαστικό εργασιακό περιβάλλον
του πλοίου και των λιμανιών. Πώς είναι μια εργασιακή ημέρα ενός
αξιωματικού πλοίου; Τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος όταν εργάζεται
σε πολυπολιτισμικές ομάδες; Πώς μπορεί να διατηρήσει επικοινωνία
με τα μέλη της οικογένειας ή τους φίλους; Ποια υποδομή προσφέρεται σε διαφορετικούς τύπους πλοίων; Ποιες είναι οι επιλογές σταδιοδρομίας που προσφέρει ο ναυτιλιακός κλάδος; Η πύλη
Go-Maritime απαντά σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα.
Μέσω της πύλης προσφέρονται, χωρίς χρέωση, ηλεκτρονικά μαθήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τους σκοπούς του προγράμματος. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ
τριών ηλεκτρονικών μαθημάτων: «Διαπολιτισμική εκπαίδευση»,
«Ναυτιλιακή εφοδιαστική αλυσίδα» και «Περιβαλλοντική διαχεί-

ριση». Η πληροφόρηση που συνδυάζεται με τη διασκέδαση είναι
ένα ακόμα βασικό στοιχείο της πύλης - περιλαμβάνει ναυτιλιακό λεξικό, οδηγίες για δέσιμο ναυτικών κόμπων και το «Whisky Game»,
το οποίο αποτελεί μια προσομοίωση της ναυτιλιακής εφοδιαστικής
αλυσίδας.
Πρώτα βήματα για τη σταδιοδρομία
Η πύλη Go-Maritime παρέχει υποστήριξη για τα πρώτα βήματα ή
την αλλαγή μιας σταδιοδρομίας. Συνδέσεις με πύλες προσφοράς
εργασίας και ιδέες και προτάσεις για αναζήτηση εργασίας στον ναυτιλιακό κλάδο προσφέρουν πρόσθετη βοήθεια. Ένας διαδραστικός
χάρτης της Ευρώπης παρέχει λεπτομέρειες για περισσότερους από
500 οργανισμούς και πρόσωπα. Η παροχή βασικής πληροφόρησης
για τον ναυτιλιακό κλάδο και τις διασυνδέσεις του με τον κλάδο της
εφοδιαστικής αλυσίδας στα ευρωπαϊκά κράτη, για την εταιρική ευθύνη των επιχειρήσεων καθώς και για άλλες μελλοντικές τάσεις, συμβάλλει στη γενική κατανόηση του κλάδου από τους νέους χρήστες.
Επιστημονικό υπόβαθρο
Το περιεχόμενο της πύλης Go-Maritime βασίζεται σε επιστημονική
έρευνα που πραγματοποιήθηκε από ομάδα 13 συγγραφέων από έξι
ευρωπαϊκές χώρες. Η πύλη προήλθε μέσα από το ερευνητικό πρόγραμμα KNOWME, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το καινοτομικό δίκτυο που προήλθε από το πρόγραμμα έχει
στόχο την προσπάθεια για προσφορά εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που θα επιτρέπει τη συνεχή πρόοδο στη σταδιοδρομία, τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά. Περισσότερες
πληροφορίες για το πρόγραμμα KNOWME υπάρχουν στο
www.know-me.org Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το έβδομο
πλαίσιο έρευνας της Ε.Ε. (FP7).
Για επαφή και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε
το: www.go-maritime.net

Ιστορίες της Θάλασσας και της Ακτής Μιαούλη
Έξι δεκαετίες αναμνήσεων
από θάλασσα και στεριά
ξαναζωντανεύουν μέσα
σε 200 σελίδες:
«Όταν μετά από μακρινό χειμωνιάτικο ταξίδι,
έρχεται μια ήσυχη, ηλιόλουστη μέρα που
αντικρίζεις τη στεριά, το λιμάνι που
σημαίνει το τέλος εκείνου το ταξιδιού.
Που το βαπόρι σκίζει τα νερά με αργά
τη μηχανή.
Και συ στέκεις στην πλώρη, έτοιμος να ρίξεις
τον κάβο στο ρυμουλκό,
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Που η στεριά
μοιάζει να σε καλωσορίζει, να σου τάζει
ασφαλές καταφύγιο και ευχάριστη παραμονή.
Η στεριά που τη νοιώθεις πολύ πιο ανθρώπινη
από το νερό, το νερό που μόνο σαν πέρασμα από
τη μια γης στην άλλη βλέπεις να έχει νόημα…»

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο σε οποιονδήποτε αριθμό αντιτύπων
από την εκδότρια, μη κερδοσκοπική εταιρεία πολιτισμού
Πολυχώρος Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων (KET)
Κύπρου 91Α & Σικίνου - Κυψέλη - Αθήνα 113 61
Τηλέφωνο : 213 0040496 - Κινητό : 6945 348445
E-mail: info@polychorosket.gr

SKAPOULOS_Layout 1 4/11/2014 1:07 µµ Page 79

2ο Διεθνές θερινό σχολείο θαλάσσιου τουρισμού

Στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε το 2ο Θερινό Σχολείο Θαλάσσιου Τουρισμού με
θέμα «Ανάπτυξη κρουαζιέρας στη Μεσόγειο. Εμπειρίες και προκλήσεις στη
διαχείριση και την ανάπτυξη προορισμών», το οποίο διοργανώθηκε από το
Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών
και Λιμενικών Επιχειρήσεων του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών
Υπηρεσιών* του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο.
Σκοπός του Θερινού Σχολείου ήταν η
εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε θέματα ανάπτυξης θαλάσσιου τουρισμού
και διαχείρισης προορισμών με βάση
πρόσφατα ευρήματα και συμπεράσματα
βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε
διεπιστημονικό πλαίσιο.
Οι εισηγητές προέρχονταν από τη διεθνή
και ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή
κοινότητα και τη λιμενική και τουριστική
βιομηχανία. Εισηγητές ήταν οι: Α. Papathanassis (Bremenhaven University of
Applied Science), J. Wolfgang (Institute
for Transportation Design, Braunschweig
University of Art), A. D. Vaio (University
of Naples «Parthenope»), Γ. Δρακόπουλος (Tourism Advisor), Γ. Μπρας (ΟΛΗ),
Δ. Βιντζηλαίος (PPP consultants) και
από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου οι Μ. Λεκάκου, Θ. Πάλλης, Γ. Βαγγέλας, Ηλ. Μπίσιας και Ευ. Στεφανιδάκη.
Οι συμμετέχοντες εκτός από τις διαλέξεις
είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε
οργανωμένα εργαστήρια προκειμένου να
εξοικειωθούν με τεχνικές σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης προορισμών.
Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων οι

συμμετέχοντες, στην πλειονότητά τους
στελέχη της λιμενικής βιομηχανίας, κατέδειξαν τα προβλήματα και τους περιορισμούς στην ανάπτυξη του κλάδου σε
τοπικό επίπεδο. Ο συνδυασμός των επιστημονικών πορισμάτων, της εμπειρίας
προορισμών του εξωτερικού και η ελληνική πραγματικότητα ανέδειξαν προβληματισμούς όσον αφορά το μέλλον του
κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο, τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των λιμένων
κρουαζιέρας καθώς και τις πιθανές επιβαρύνσεις που καλούνται να διαχειριστούν
οι προορισμοί, ως αποτέλεσμα του μεγάλου αριθμού επισκεπτών.
Συνοπτικά η θεματολογία του σχολείου
περιλάμβανε την ανάλυση:
• Των εξελίξεων και των μελλοντικών
τάσεων στην ανάπτυξη της παγκόσμιας
αγοράς κρουαζιέρας.
• Της εικόνας των προορισμών κρουαζιέρας και στρατηγικές προώθησης,
με την παρουσίαση επιτυχημένων παραδειγμάτων όπως το Ηράκλειο και το
Bremenhaven.
• Του λιμενικού συστήματος, με έμφαση
σε θέματα διακυβέρνησης με την παρουσίαση της ιταλικής περίπτωσης.
• Των εμπειριών των επιβατών και ειδικότερα πώς διαμορφώνονται, από ποι-

ους παράγοντες επηρεάζονται και ποιες
τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία του
επιβάτη στον προορισμό με τη χρήση
καινοτομικών τεχνικών, όπως το story
telling, και να μεγιστοποιηθούν τα
οφέλη για τον προορισμό.
• Διαχείρισης των προορισμών, της ανάγκης σύμπραξης του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη υπηρεσιών και τη δημιουργία υποδομών καθώς
και θέματα φέρουσας ικανότητας, τα
οποία αποτελούν κεντρικό σημείο συζήτησης το τελευταίο διάστημα σε δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης.
Βασικό συμπέρασμα των εργασιών αποτέλεσε η κοινή πεποίθηση πως υπάρχει
ανάγκη δημιουργίας εικόνας και φήμης
του θαλάσσιου τουρισμού και των νησιωτικών και παράκτιων προορισμών, που σε
κάθε περίπτωση θα ενσωματώνει τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά των τόπων αλλά
και την εμπλοκή και την αποδοχή των τοπικών κοινωνιών και των κοινωνικών
εταίρων και την αξιοποίηση όλων των
πόρων.
Η προσπάθεια αυτή δεν θα μπορούσε να
πραγματοποιηθεί χωρίς την αμέριστη
υποστήριξη του χρυσού χορηγού του
Θερινού Σχολείου Louis Cruises Ltd,
της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας και της ξενοδοχειακής εταιρείας Atrium, χορηγού
του επίσημου γεύματος. Ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχία αλλά κυρίως για την
ενίσχυση του αντίκτυπου των δράσεων
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα νησιά και
στις κοινωνίες τους είχε και η συμμετοχή
των τοπικών φορέων (Δήμος Ρόδου ΕΟΤ,
Λιμενικό Ταμείο).
Επιστημονική υπεύθυνη του Θερινού
Σχολείου ήταν η αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Λεκάκου, με συνεργάτες την
Ευαγγελία Στεφανιδάκη και τον Γιώργο
Βαγγέλα.

* Κεντρικός στόχος του Εργαστηρίου Διοίκησης
Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ) είναι η δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου
ανταλλαγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας για
θέματα ναυτιλίας, θαλάσσιου τουρισμού και γαλάζιας ανάπτυξης, και μέσω αυτού η ανάπτυξη
σχέσεων και συνεργασιών για την υποστήριξη
βιώσιμων έργων στις νησιωτικές περιοχές.
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Φωτογραφίες

του μήνα

Η είσοδος του «Magniﬁca» στη Βενετία
Το MSC «Magniﬁca 5» είναι ένα κρουαζιερόπλοιο
μήκους 194 μέτρων και το ύψος του φτάνει τους
17 ορόφους! Η είσοδός του στο λιμάνι της Βενετίας
ήταν εντυπωσιακή!

167 μετανάστες διασώθηκαν από το
«Arion»
Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών από
τo ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο
MT ARION, που ανήκει στον Όμιλο Τσάκου,
διαδραματίστηκε πριν από λίγες ημέρες. Συγκεκριμένα, το πλοίο κατευθυνόταν κενό φορτίου στην Αγκούστα της Ιταλίας, όταν
ενημερώθηκε από τις Αρχές της Ρώμης ότι
έπρεπε να κάνει μια παράκαμψη από τη ρότα
του για να περισυλλέξει 167 μετανάστες που
επέβαιναν σε πλοίο το οποίο κινδύνευε να
βυθιστεί.

Παρουσία ξένου
υποβρυχίου κινητοποιεί
τους Σουηδούς

Έρευνες ευρείας κλίμακας ξεκίνησε ο σουηδικός στρατός για την
παρουσία ξένου υποβρυχίου ανοικτά της Στοκχόλμης.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν 200 άντρες, πολεμικά πλοία, ναρκαλιευτικά και ελικόπτερα, που «χτένισαν» ζώνη ακτίνας 50 χιλιομέτρων στη Βαλτική Θάλασσα, έπειτα από μαρτυρία για τον
εντοπισμό αντικειμένου στη θάλασσα.

Οι προκλήσεις του «Barbaros»
Tο σεισμογραφικό σκάφος «Barbaros» που έστειλαν οι Τούρκοι για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων
στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανοικτά του κόλπου της Λάρνακας.
«Η πρόκληση είναι χειρότερη από τα Ίμια. Φανταστείτε τι θα είχε γίνει αν η Κύπρος ήταν άλλο κράτος
και είχε στείλει στο σημείο το Πολεμικό Ναυτικό του. Θα είχαμε σύρραξη», δήλωσε στα ΜΜΕ ο εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού Πρόδρομος Προδρόμου, στενός συνεργάτης του προέδρου
Νίκου Αναστασιάδη.
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Το πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο
στην Αθήνα: δημόσιος διάλογος στην
επιδίωξη του επαναπατρισμού

Ύ

στερα από μια παρατεταμένη περίοδο χαμηλών
ναύλων και αστάθειας στις ναυλαγορές, κατά τη
διάρκεια της οποίας αρκετές ναυτιλιακές επιχειρήσεις είδαν τους στόλους τους να μειώνονται ή αποχώρησαν
προσωρινά από τις αγορές, το 1964 ανατέλλει φέρνοντας
μαζί του κάποιες θετικές προσδοκίες για το επίπεδο των ναύλων, τουλάχιστον στις ναυλαγορές του ξηρού φορτίου. Οι
αυξημένες μεταφορικές ανάγκες της Σοβιετικής Ένωσης σε
σιτηρά και σε άλλα φορτία συνέβαλαν στη σταδιακή αύξηση
των ναύλων, σε επίπεδα μεγαλύτερα από αυτά των αρχών
του 1963. Αυτό το πρόσκαιρα θετικό περιβάλλον, ωστόσο,
δεν οδηγούσε αυτόματα και σε συνθήκες απόλυτης ικανοποίησης, ιδιαίτερα μεταξύ των Ελλήνων πλοιοκτητών. Θα
πρέπει να λάβει κανείς υπόψη ότι η γενική γεωπολιτική αστάθεια, σε συνδυασμό με τις αρνητικές επιπτώσεις που είχε επιφέρει σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, ιδιαίτερα όσων
έσπευσαν να επενδύσουν στην απόκτηση πλοίων σε υψηλές
τιμές στην παρατεταμένη περίοδο χαμηλών ναύλων, δημιουργούσε κάποια δικαιολογημένη διστακτικότητα στους κύκλους της ελληνικής ναυτιλίας.
Βρισκόμαστε στην περίοδο κατά την οποία η ελεγχόμενη από
τους Έλληνες ναυτιλία περιλαμβάνει 2.240 πλοία χωρητικότητας 16,4 εκατ. κόρων, καθώς και 81 παραγγελίες ναυπή-

γησης πλοίων σε διάφορα ναυπηγεία, με παράδοση τα προσεχή έτη. Το ελληνικό νηολόγιο βρίσκεται στην τρίτη θέση
παγκοσμίως, την ίδια στιγμή που το νηολόγιο του νεοσύστατου κυπριακού κράτους αρχίζει να επιλέγεται ως ασφαλές,
εναλλακτικό καταφύγιο σε καθεστώς σημαιών ευκαιρίας. Αν
και σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων έχει ιδρυθεί και λειτουργεί από τον Πειραιά, οι περισσότερες παραδοσιακές
ναυτιλιακές επιχειρήσεις εξακολουθούν να έχουν τη βάση
τους στο Λονδίνο, κατά κύριο λόγο, και στη Νέα Υόρκη.
Αρκετές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι παραδοσιακές, ενισχύουν
εντυπωσιακά τους στόλους τους, κυρίως μέσω της ναυπήγησης πλοίων, μετατρεπόμενες από μικρού και μεσαίου μεγέθους σε σύγχρονες, καλά εδραιωμένες παραδοσιακές
οικογενειακές επιχειρήσεις. Σε αρκετές από αυτές, ιδίως τις
εγκατεστημένες στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, αυτή η αναπτυξιακή πορεία λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα με τη μετάβαση
στη νεότερη γενιά, η οποία πραγματοποιεί ανοίγματα με νέες
μορφές διοίκησης και διαφοροποιεί τη στρατηγική ναυλώσεων των πλοίων.
Οι επιχειρήσεις αυτές προσαρμόζονται με γοργούς ρυθμούς
στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται από τη σταδιακή αύξηση της προσφοράς χωρητικότητας αλλά και τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων στις δύο πλευρές του
Ατλαντικού: οικονομίες μεγέθους στη μεταφορά, ταχύτητα
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στη φόρτωση και την εκφόρτωση.
Υπάρχουν, ωστόσο, και επιχειρήσεις, μικρότερου μεγέθους
με στόλο υπέργηρο υπό τη διαχείρισή τους, για τις οποίες οι
συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος δεν είναι ευνοϊκές δεδομένης της περιορισμένης πρόσβασης σε πηγές
χρηματοδότησης από τις οποίες θα μπορούσαν να αντλήσουν κεφάλαια για τον εκσυγχρονισμό του στόλου τους.
Η αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται τόσο οι επιχειρήσεις που ήταν εγκατεστημένες στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη,
όσο και οι επιχειρήσεις που ήταν εγκατεστημένες στον Πειραιά, είναι κοινή. Ταυτόχρονα, παρά τον διαφορετικό τόπο
εγκατάστασης, τα διαφορετικά θεσμικά πλαίσια λειτουργίας
ή τις διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, υπάρχει ένα
στοιχείο που είναι κοινό και για τις δύο. Αυτό δεν είναι άλλο
από τα πληρώματα. Διανύουμε την περίοδο που, ανεξάρτητα
από τη σημαία που φέρει ένα ελληνικής πλοιοκτησίας πλοίο,
το πλήρωμά του είναι σχεδόν στο σύνολό του ελληνικό και
αυτό είναι από τα κύρια συστατικά της ανταγωνιστικότητάς
του. Κατά συνέπεια, το ενδιαφέρον όλων των επιχειρήσεων
για την ανεμπόδιστη πρόσβαση στον παράγοντα εργασία
είναι κοινό. Στο πεδίο αυτό, ωστόσο, τα προβλήματα που καταγράφονται δεν είναι αμελητέα. Η διαρκής άνοδος της ζήτησης για Έλληνες ναυτικούς, εξαιτίας της συνεχούς
αύξησης του στόλου, οδηγεί στην προσέλκυση ναυτικών από
περιοχές χωρίς ναυτική παράδοση και χωρίς την αναγκαία
εξοικείωση με την «κουλτούρα» του επαγγέλματος, η προσαρμογή των οποίων στις νέες επαγγελματικές συνθήκες δεν
ήταν σε όλες τις περιπτώσεις χωρίς εμπόδια. Ταυτόχρονα,
όπως αναφέρουν τα «Ναυτικά Χρονικά», καταγράφεται σημαντική αύξηση στα περιστατικά που συνδέονται με αντιδράσεις του πληρώματος και αυτές σχετίζονται σε αρκετές
περιπτώσεις με τη διαγωγή και συμπεριφορά των πλοιάρχων
προς το πλήρωμα, ενώ σε πολύ περισσότερες αφορούν τις
συνθήκες εργασίας, διαβίωσης και υγιεινής κατά τη διάρκεια
των ταξιδιών τους. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι
την ίδια στιγμή που οι ανάγκες για στελέχωση των πλοίων
ήταν μεγάλες, η δυσκολία προσέλκυσης νέων αλλά και η
εκροή από το επάγγελμα ήδη ναυτολογημένων αποτελούσε
σοβαρό πρόβλημα. Στις δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές
συνθήκες της περιόδου η μαζική μετανάστευση, λοιπόν, κυρίως στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία και στη Γερμανία πιέζει τη
στρόφιγγα των νέων που στρέφονται στο ναυτικό επάγγελμα. Επιπλέον η αρθρογραφία της εποχής στα ναυτιλιακά
έντυπα υπερτονίζει το «αδίκημα» της λιποταξίας, ιδίως στα
κατώτερα πληρώματα, που εγκατέλειπαν τα πλοία κατά την
άφιξή τους στη Βόρεια Αμερική ή την Αυστραλία.
Βρισκόμαστε ταυτόχρονα στην περίοδο κατά την οποία,
όπως έχουν δείξει μελέτες, οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνειδητοποιούν τη σημασία της ύπαρξης ενός εθνικού κέντρου,
στο οποίο να μπορούν να δημιουργήσουν την επιχειρηματική
τους βάση και να οργανώνουν τις δραστηριότητές τους στις
διεθνείς αγορές ανεμπόδιστα. Αυτή η επιδίωξη των ελλήνων
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εφοπλιστών έχει αναγκαία προϋπόθεση από τη μία την
ύπαρξη θεσμικού πλαισίου που να επιτρέπει αυτή τη λειτουργία και από την άλλη την ύπαρξη ενός μηχανισμού που θα
την υποστηρίζει με πολύ πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Αυτό το
δεύτερο σημείο σχετίζεται με τη λειτουργία του υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας. Συχνά διατυπώνεται στην αρθρογραφία της εποχής το επιχείρημα ότι η έλλειψη ικανού και καταρτισμένου προσωπικού και η αριθμητική αδυναμία προς
εξυπηρέτηση των αναγκών της ελληνική ναυτιλίας οδηγούν
τόσο σε ανάπτυξη δαιδαλώδους γραφειοκρατίας μεταξύ διαφορετικών υπουργείων όσο και σε χρονοβόρες διαδικασίες
για τις επιχειρήσεις και τους ναυτικούς. Βεβαίως, την περίοδο αυτή η πλειονότητα του στόλου εξακολουθεί να είναι
υπό σημαίες ευκαιρίας, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις
από την ITF.
Η ανάπτυξη του στόλου είναι συνεχής, όμως, παρά την εντυπωσιακή στροφή στα πλοία νέας ναυπήγησης, εξακολουθεί να στηρίζεται σε μεταχειρισμένα πλοία μεγάλης ηλικίας.
Δεν πρέπει να λησμονείται βέβαια ότι την περίοδο αυτή σημειώνεται διαρκής αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων. Οι
νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις στη μεγάλη πλειοψηφία τους
έκαναν το ξεκίνημά τους με πλοία μεγάλης ηλικίας. Αυτό το
χαρακτηριστικό σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο αριθμό
ναυαγίων, που οδηγούσαν σε ολικές απώλειες των πλοίων,
αλλά και ναυτικών ατυχημάτων με σημαντικές επιπτώσεις σε
ανθρώπινες ζωές, επηρέαζε την εικόνα της ελληνόκτητης
ναυτιλίας.
Οι ανεπίσημες στατιστικές αποδίδουν τα ναυάγια κυρίως
στην κακοκαιρία, ωστόσο τα «Ν.Χ.» εστιάζουν στον ανθρώπινο παράγοντα και επισημαίνουν την κούραση και την πλημμελή εκπαίδευση ως επιπλέον σοβαρούς παράγοντες γι’
αυτή την αρνητική επίδοση, που θα συνεχιστεί για αρκετά
ακόμη έτη.
Σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον η ελληνικής πλοιοκτησίας
ναυτιλία εμφανίζεται να εκπροσωπείται από την ΕΕΕ στην Ελλάδα και από το Greek Shipping Cooperation Committee στο
Λονδίνο. Όπως προκύπτει από δημοσιεύματα, οι σχέσεις των
δύο αντιπροσωπευτικών σωματείων βρίσκονται σε μια φάση
αποστασιοποίησης, η οποία είναι εμφανής από τη διχογνωμία
σε κρίσιμα και ζωτικά θέματα για τη ναυτιλία. Είναι ενδεικτικό
πως το Committee στέκεται αρχικά επιφυλακτικά, αν όχι αρνητικά, προς τη νέα κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου.
Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι ο Γ. Παπανδρέου υποσχέθηκε στην αρχή της θητείας του, από το βήμα της Βουλής,
σημαντικές αλλαγές στην κατεύθυνση της μείωσης του κόστους των επιχειρήσεων και της αξιοποίησης/αναβάθμισης
των πλεονεκτημάτων που δημιουργούσε η ναυτική εργασία,
τις οποίες και υλοποίησε στην πορεία. Σε αυτές περιλαμβάνονταν ο νόμος περί φορολογίας πλοίων με ευνοϊκές ρυθμίσεις για αρκετά σκάφη, ειδικά νεότευκτα και μεσογειακά, η
κατάργηση του μετεμφυλιακού μέτρου του πιστοποιητικού
κοινωνικών φρονημάτων για τους ναυτικούς που επιθυμού-
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σαν να ναυτολογηθούν, οι αλλαγές στη ναυτική εκπαίδευση
με την ίδρυση τριών νέων σχολών (Σχολή Μηχανικών Χίου,
Σχολή Μηχανικών Σκαραμαγκά και Σχολή Θαλαμηπόλων Πειραιά) και την έναρξη έργων για τη δημιουργία της ΑΕΝ Κρήτης στα Χανιά.
Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου επιδιώκει από
την αρχή της θητείας του τη σύσφιγξη των σχέσεων με τη
ναυτιλιακή κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, με πρωτοβουλία του
υπουργού Ναυτιλίας Στ. Μπίρη, εξαγγέλλεται η οργάνωση
του πρώτου Συνεδρίου για τη Ναυτιλία. Η εξαγγελία αυτή αντιμετωπίστηκε με καχυποψία από αρκετούς παράγοντες,
καθώς και από μερίδα του ναυτιλιακού Τύπου. Λίγες εβδομάδες πριν από την ανακοίνωσή του από τον υπουργό Ε.Ν.,
στις εκλογές της ΕΕΕ, επανεκλέγεται, για τρίτη συνεχόμενη
θητεία, ο καθηγητής Στρατής Ανδρεάδης, ισχυροποιώντας
περαιτέρω τη θέση του. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, το Συνέδριο λειτούργησε ως πεδίο για την προβολή των επιδιώξεων
και προθέσεων του επανεκλεγέντος προέδρου και του Δ.Σ.
της ΕΕΕ αλλά και την ενίσχυση του κύρους της Ένωσης ως
προς την εκπροσώπηση των Ελλήνων εφοπλιστών(*).
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε δύο μήνες μετά την εξαγγελία του. Κύριος στόχος του Συνεδρίου από τη μεριά της πολιτείας, όπως διατυπωνόταν με δημόσιες επισημάνσεις του
πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου, του υπουργού Οικονομικών
Κ. Μητσοτάκη και του ΥΕΝ Στ. Μπίρη, ήταν ο «επαναπατρισμός» των απανταχού διαχειριστριών εταιρειών ελληνικών
συμφερόντων αλλά και των πλοίων προς το ελληνικό νηολόγιο. Η ίδια επιδίωξη τελούσε προς το συμφέρον και του προέδρου της ΕΕΕ, καθηγητή Στρατή Ανδρεάδη, ο οποίος
επιθυμούσε έναν ισχυρότερο «Πειραιά» και μια ενδυναμωμένη
ελληνική σημαία, που θα εξασφάλιζε σημαντικότερη θέση
ισχύος τόσο για τον θεσμικό φορέα που εκπροσωπούσε όσο
και για τον ίδιο.
Το Συνέδριο παρακολούθησαν 300 σύνεδροι και 600 προσκεκλημένοι. Τα «Ναυτικά Χρονικά» αρχικά στάθηκαν επιφυλακτικά στη διοργάνωση του Συνεδρίου, τονίζοντας ότι
πρόκειται «περί φεστιβάλ».
Τόσο όμως η ΕΕΕ όσο και το Committee υποστήριξαν το συνέδριο και παρότρυναν την απανταχού εφοπλιστική κοινότητα να παρευρεθεί και να συμμετάσχει στη διήμερη
συνάντηση. Η ελληνική πλοιοκτησία, ίσως για πρώτη φορά,
εμφανίστηκε δυναμικά παρούσα στην Αθήνα. Στο συνέδριο
του 1964 το κράτος, η πλοιοκτησία και η ναυτεργασία συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε δημόσια εκδήλωση με σκοπό τη
βελτίωση της εικόνας τους και την προβολή της αξίας της
ναυτιλιακής δραστηριότητας για την Ελλάδα. Αξίζει να αναφερθεί ότι ημερίδα του ίδιου βεληνεκούς διοργανώθηκε
έκτοτε μία μόνο φορά, το 1979, από τον πρόεδρο της ΕΕΕ
Αντώνη Χανδρή και τα μέλη του Δ.Σ., σε μια περίοδο επίσης
σημαντική τόσο για την ανταγωνιστική θέση όσο και τη δημόσια εικόνα του κλάδου.
Επιθυμία των διοργανωτών του Συνεδρίου του 1964 ήταν η

αναζήτηση κοινών θέσεων για το μέλλον και την ανταγωνιστική θέση της ναυτιλίας. Σε αυτό το πλαίσιο η δημόσια τοποθέτηση σημαντικών πρωταγωνιστών όλων των αγορών και
κλάδων της ναυτιλίας και των «τάσεων» της εποχής αναδεικνύει το Συνέδριο ως σημείο αναφοράς για μετέπειτα δραστηριότητες και ενέργειες των ελλήνων εφοπλιστών τόσο
συλλογικά όσο και μεμονωμένα. Αν και ο Δ. Κωττάκης παραμένει στις σελίδες των «Ναυτικών Χρονικών» εξαιρετικά δύσπιστος προς τη μετακίνηση των πλοιοκτητών από το
Λονδίνο προς την Αθήνα, η αντίστροφη μέτρηση της γιγάντωσης του Πειραιά είχε ήδη αρχίσει. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο νέος ευνοϊκός φορολογικός νόμος του υπουργού
Οικονομικών Κ. Μητσοτάκη δίνει το έναυσμα για επιστροφή
στο ελληνικό νηολόγιο, ιδίως νέων πλοίων. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο ο σημερινός μελετητής αντιλαμβάνεται ότι το συνέδριο αποτέλεσε το βήμα για τη δημοσιοποίηση της πολιτικής
που είχε ήδη αποφασίσει η κυβέρνηση για τη ναυτιλία.
Οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρωθυπουργού και των προέδρων των θεσμικών φορέων κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, όσο και ο αισιόδοξος τόνος για το μέλλον της
ναυτιλίας στην Ελλάδα, χαιρετίστηκαν από το σύνολο των
ΜΜΕ.
Στις σελίδες που ακολουθούν αναδημοσιεύουμε το αφιέρωμα
των «Ναυτικών Χρονικών» με τις ομιλίες των προσκεκλημένων,
όπως εκτυπώθηκε στο τεύχος της 1ης Σεπτεμβρίου 1964.
Γιάννης Θεοτοκάς, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
Ηλίας Μπίσιας, Ναυτικά Χρονικά
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

(*) Αξίζει να αναφερθεί ότι στο Δ.Σ. της ΕΕΕ συμμετείχαν
ιστορικά ονόματα της περιόδου: Στρ. Ανδρεάδης, Γερ. Βεργωτής, Νικ. Βλασσόπουλος, Β. Ι. Γουλανδρής, Ι. Ν. Γουλανδρής, Ν. Π. Γουλανδρής, Αλκ. Γράτσος, Γ. Εμπειρίκος, Ι. Κ.
Καρράς, Εμμ. Κουλουκουντής, Γ. Χ. Λαιμός, Κ. Μ. Λεμός, Μ.
Λεντάκης, Γ. Σ. Λιβανός, Π. Λυκιαρδόπουλος, Κ. Λύρας, Δ.
Χανδρής, Ι. Κ. Χατζηπατέρας, Λ. και Μ. Νομικός, Π. Πατέρας,
Μ. Πνευματικός και Β. Ροσόλυμος.
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